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Winter 2020 

De Groene Lessen van 2020 

 

Iedereen is verrast door de impact die Corona op ons heeft. Het raakt ons allemaal direct en indirect. 

Vrij abrupt werd onze bewegingsvrijheid ingeperkt om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Ineens was thuiswerken de norm. Scholieren mochten tijdelijk niet naar school en studenten 

moesten colleges op afstand volgen. De keukentafel werd een bureau, de slaapkamer een digitale 

vergaderruimte, je leefomgeving rijkt minder ver.  

Wat mij is opgevallen, is dat door deze gebeurtenis de buurt haar belangrijke functie heeft bewezen. 

Als je veel thuis bent, niet kan sporten bij de vereniging, geen bezoek aan vrienden kan maken, 

bieden de wijk, een parkje om de hoek en je directe buren je veel. Ik woon in de Zeeheldenbuurt en 

loop naar de buurtsuper Meijer aan de Rotterdamseweg, fiets naar de Coop aan de Nassaulaan en 

wijnhandel aan de Simonsstraat. Een wandeling door de buurt laat mij het nut zien van bomen, het 

De Vries van Heijstplantsoen, het mooie park rond Jaffa of de tijdelijke wildernis in de 

Schoemakerplantage en Rotterdamseweg.  

Delft heeft enorme ambities om heel erg veel woningen en bedrijfsruimte toe te voegen. De 

Spoorzone begint vorm te krijgen en in de nabije omgeving gaan op de Schieoevers de bedrijfshallen 

plaats maken voor vele duizenden woningen en bedrijven. Zeker in de Spoorzone en op de 

Schieoevers komt veel hoogbouw in een erg verdichte omgeving. Het geheel wordt geoptimaliseerd 

voor wonen, werken en verkeer. En ook dichterbij in onze Wippolder zijn diverse ontwikkelingen. Het 

Science center aan de Mijnbouwstraat wordt getransformeerd in een kantoorgebouw, aan de 

Nieuwe Haven verrijzen woningen en het Gele Scheikunde terrein aan de Julianalaan transformeert 

van universiteitsgebouwen in een kleine woonwijk met 300 woningen en een internationale school.  

Juist dit jaar hebben wij gezien dat groen belangrijk is, dat buitenruimte belangrijk is en dat goede 

voorzieningen in de buurt belangrijk zijn. In de Wippolder scoren wij in het algemeen nog relatief 

goed hierop. Maar dat het zo blijft is niet een vanzelfsprekendheid. Onze belangenvereniging zet zich 

volop in om deze noodzakelijke voorzieningen te beschermen voor de huidige bewoners en te 

realiseren voor toekomstige bewoners. Doet u mee? 

 

Erik van Hunnik 

Voorzitter Belangenvereniging TU Noord 

www.tunoord.nl  

tunoord@gmail.com 

  

http://www.tunoord.nl/
mailto:tunoord@gmail.com
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Zomer 2020 (1) 

Verkamering, studentenhuisvesting en corona 
 

Een paar dagen voordat alles dichtging vanwege het Coronavirus was er een stadsgesprek over 

studentenhuisvesting in het Prinsenkwartier, georganiseerd door TOP-Delft. Studentenhuisvesting in 

Balans, was de titel, met een vraagteken erachter. Bijdragen kwamen van wethouder Karin 

Schrederhof en vertegenwoordigers van bewoners- en studentenorganisaties.  

De schattingen waren toen dat er de komende zeven jaar nog zeker 6.000 studenten bijkomen in 

Delft, waarvan zeker de helft uit het buitenland. Zorgelijk, want de kamertekorten zijn al erg groot. 

De gemeente heeft geen bouwgrond en dus kijkt men naar de Campus (TU en Duwo) en in de regio 

(zoals Schiedam) voor oplossingen. Het debat hierover is nog altijd in volle gang en er zijn vooral 

vragen.  

 

 

 

Intussen worden de gevolgen van het kamertekort vooral gevoeld in woonwijken als Voorhof, 

Westerkwartier en zeker ook de Wippolder. Het aantal studenten in deze wijken is in korte tijd 

enorm toegenomen in woningen die opeens per kamer verhuurd worden. Deze ‘verkamering’ blijkt 

echter geen oplossing meer voor de kamernood van studenten. Er is nu een omzettingsvergunning 

nodig die ondermeer getoetst wordt aan de leefbaarheidscriteria. Bovendien is investeren in 

woningen voor verhuur in een nieuwe fase beland. Koopwoningen worden nu vaker gesplitst in 

kleine appartementjes die voor studenten onbetaalbaar zijn. Nieuwkomers in deze woningen zijn nu 

steeds vaker expats en kenniswerkers die hoge huurprijzen betalen. Er zijn voorbeelden van 

huurprijzen van 1.600 euro per maand voor 40 m2.   
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Deze woningen zijn niet alleen onbetaalbaar voor studenten, ook reguliere huurders en 

woningkopers zijn de dupe: zowel de koop- als huurprijzen zijn niet meer te betalen.  

Corona lijkt echter toch wat  te veranderen. De migratie toestroom uit het buitenland, zowel vanuit 

Europa als daarbuiten is in korte tijd enorm afgenomen. Delft (+Westland) behoort tot de regio’s 

waar het buitenlandse migratiesaldo het sterkst is afgenomen. Dit jaar daalde dit saldo van 54,2 

emigranten per week vòòr corona tot 13,3 daarna (CBS). In het Westland betreft dat natuurlijk vooral 

Polen die terugkeerden naar hun eigen land. In Delft is de afname merkbaar van migranten van 

buiten de EU, zoals kenniswerkers uit China. Ook het aantal in Delft wonende studenten neemt 

merkbaar af. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar mogelijk komt er wat lucht in de 

overspannen woningmarkt in woonwijken als de onze.  

 

 

Zomer 2020(2) 

Wat brengt de toekomst ons in Poortland? 

Poortland, bekend van het Poortlandplein. Daar moest ik aan denken toen ik onlangs een boek 

bekeek over de geschiedenis van Delft. Het gebied dat we nu kennen als de Wippolder staat op oude 

kaarten aangegeven als Poortland: het land voor de oude Oostpoort en dus buiten de poorten van 

Delft. Nog niet ingevuld met straten en woningen. Ruim een eeuw geleden werd dit gebied ‘bij de 

stad getrokken’. Wat op oude foto’s vooral opvalt zijn rust en ruimte. Met de nieuwe parken en het 

groene buitengebied vlakbij was er relatief veel groen voor elke inwoner.  
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Het Poortlandplein, kort na aanleg, ca. 1923 en in 1959 met in het midden de oude politiepost en 

daarachter het De Vries van Heijstplantsoen 

 

Als u dit leest zijn waarschijnlijk de maatregelen om ons binnen te houden verder versoepeld en 

wordt het weer druk op straat. De laatste weken van maart dit jaar waren vergelijkbaar met lang 

geleden: geen files voor de verkeerslichten, geen eindeloze stroom studenten op de fiets, veel 

minder lawaai van auto’s en vliegtuigen. 

Nog maar kort geleden liep Delft over van de bouwplannen: 15.000 woningen erbij waarvan het 

grootste deel mogelijk in en bij de Wippolder, vooral langs de Schieoevers. De woningnood is sterk 

opgelopen; door ‘verkamering’ van onze buurt zijn gezinswoningen omgebouwd voor 

kamerbewoning. En nu staat Nederland aan de vooravond van een economische crisis waarin 

misschien wel veel zal veranderen – maar wat precies en wanneer, dat is de vraag. 

Groei, groei en nog meer groei – van aantallen studenten, fietsers, auto’s, toeristen, woningen en 

alles wat daarbij hoort was het beeld de afgelopen jaren. Die groei werd in alle plannen aangenomen 

als een vast en onveranderlijk gegeven. De groei inpassen leek de belangrijkste opgave van plannen 

voor ontwikkeling in Delft en in onze buurt. Die groei lijkt nu abrupt tot stilstand gekomen. Enkele 

onzekere ontwikkelingen worden hieronder toegelicht. 

Meer of minder kamers? 

De TU Delft liep afgelopen tijd tegen zijn grenzen aan: het aantal TU-studenten is in vrij korte tijd 

gestegen van zo’n 10.000 naar meer dan 25.000. De grootste groei deed zich voor bij buitenlandse 

studenten, die ook - vooral van buiten de EU - het meeste opleveren voor de TUD. Door de 

coronacrisis zijn veel buitenlandse studenten vertrokken en de verwachting is dat de nieuwe 

instroom drastisch daalt. Veel studenten lopen vertraging op bij hun studie, hebben minder geld te 

besteden (bijbaantjes zijn verdwenen) en zijn onzeker over hun toekomst. Inmiddels heeft de rechter 

bepaald dat kamerverhuur via Airbnb in Nederland alleen mogelijk is met een vergunning en anders 

dus eigenlijk illegaal is. Er wordt nu sowieso minder verhuurd aan toeristen, dus dat geeft extra 
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ruimte voor studenten. Studentenhuisvesters gaan nu misschien ook minder snel nieuwe avonturen 

aan met nieuwbouw. Kortom: allerlei veranderingen die de ontwikkeling van studentenwoningen op 

losse schroeven zetten. Zie ook het artikel in deze Wijkkrant over verkamering, studentenhuisvesting 

en corona. 

Verdichten of toch wat ruimer? 

Dé toverformule voor de gemeente Delft om alles in te passen is ‘verdichten’: het dichter op elkaar 

en hoger bouwen van woningen en andere gebouwen. Voor Schieoevers Noord zijn plannen gemaakt 

om tot meer dan 8.000 woningen toe te voegen langs een deel van de Schie – tussen Kruithuisweg en 

Centrum. De vorige crisis, de kredietcrisis die van 2007 tot 2012 duurde, heeft in onze buurt ertoe 

geleid dat vrijwel alle nieuwbouwplannen in een la of in de prullenbak verdwenen. Sommige 

bouwplannen, zoals de Pauwmolentoren die nu in aanbouw is bij het Nassauplein langs de A13, 

hebben letterlijk jaren in een la gelegen. Het plan was af, de vergunning lag klaar maar de investering 

kwam niet rond. Andere plannen zoals sloop en nieuwbouw op de plek direct naast en zelfs in de 

Botanische Tuin zijn deels verdwenen, deels sterk aangepast en verplaatst. Het zou dus zo maar 

kunnen dat ook voor vage of zelfs concrete bouwplannen voor bijvoorbeeld Schieoevers aanpassing, 

uitstel of afstel komt.  

Ademruimte in de stad 

Als iets duidelijk is geworden de afgelopen maanden dan is het de grote behoefte van mensen aan 

leefruimte: een tuin of een groot balkon en liefst veel ‘ademruimte’ in de buurt. Zelden waren de 

parken en andere groengebieden zo veel bezocht als nu. Met wandelaars, fietsers, sporters en 

spelende kinderen. Het is te hopen dat plannen om onze buurten sterk te verdichten met 

appartementencomplexen worden bijgesteld. Meer ruimte voor groen en water. Naast alle narigheid 

die de coronacrisis oplevert kan een adempauze tot nieuwe inzichten leiden hoe het beter kan: meer 

ruimte voor de mens, minder stenen. Vanuit de Belangenvereniging TU Noord denken wij daar graag 

over mee. Samen vanuit de buurt, ruimte maken in de buurt. Misschien dat op de kaart van Delft in 

de toekomst het Poortland dan weer wat groener kleurt. 

 

 

Najaar 2019 

Afbouw grondwateronttrekking Delft Noord 
 
 

Onttrekking diep grondwater door DSM 
 
Gist-Brocades heeft in 1987 een vergunning gekregen om diep grondwater te gebruiken als koelwater 
en dat is overgegaan naar DSM. Na het gebruik wordt het water door een pijpleiding afgevoerd naar 
de Noordzee.  
 
Het diepe grondwater wordt opgepompt uit een zandlaag opgesloten tussen 'dichte' kleilagen 
(watervoerend pakket genoemd).  
Dit water is van constante kwaliteit en temperatuur en dus te kostbaar om alleen als koeling te 
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gebruiken en mede daarom wordt de onttrekking nu afgebouwd.  
 
Door de onttrekking is de ondergrond van Delft sinds 1987 aan het zakken met het DSM-terrein als 
centrum. De 'kuil' in de waterdruk in het watervoerende pakket heeft een meetbare invloed tot in 
Rijswijk, Berkel Rodenrijs, Overschie en de verlengde A4 (Kethelplein).  
 
Door de afbouw van de onttrekking tot hopelijk nul zal de ondergrond eerst stoppen met zakken en 
daarna weer heel langzaam omhoog komen.  
 

Afbouw onttrekking en monitoring 
 
Tot nu toe is gekozen om de reductie in de 'droge periode april, mei en juni' uit te voeren en de 
waterdruk in het watervoerende pakket continu te meten, evenals de grondwaterstand direct onder 
het maaiveld. Deze ondiepe grondwaterstand zorgt voor wateroverlast in kruipruimten, als het te 
hoog is en paalrot, als het te laag is. 
 
Een probleem bij de afbouw kan zijn dat er door het omhoog komen schade aan bebouwing ontstaat. 
Daarom heeft de gemeente Delft een uitgebreid monitoringsysteem opgezet, die continu meet wat 
de waterdrukken en de grondwaterstanden zijn binnen heel Delft.  
En wordt er via satellieten regelmatig (op de millimeter) het grondoppervlak gemeten en vergeleken 
met de vorige meting. Hiermee worden veranderingen direct in beeld gebracht en zelfs zo goed dat 
duidelijk te zien is waar een straat is herbestraat.  
 

Resultaten tot nu toe 
 
Er zijn al 2 afbouwseries geweest, nl. in 2017 en 2018 en tot nu toe heeft de afbouw nog geen enkel 
effect gehad op de ondiepe grondwaterstand. Maw de fluctuaties in de gemeten grondwaterstanden 
zijn volledig te verklaren aan de hand van de gemeten neerslag. 
Daarom is ook dit jaar met de afbouwserie ingestemd.  
 
Zoals het er nu voorstaat zal bij jaarlijks gelijkblijvende afbouwstappen over 10 jaar de onttrekking 
geheel afgebouwd zijn, maar dat is kijken in de toekomst.  
En daarom kunnen we blij zijn met de vastgelegde voorwaarden in de geldende vergunning en het 
opgezette monitoringsysteem van gemeente Delft. 
 

 

Zomer 2019 

Buurtgeluiden 

Het gaat weer goed met de economie, ook in Delft. Wie om zich heen kijkt en luistert, ziet en hoort 

op allerlei plekken bouwgeluiden. Hijskranen, draglines, heimachines, sloop- en breekwerktuigen. De 

meeste staan in en langs de spoorzone, maar ook elders, in de Wippolder wordt op allerlei plekken 

gewerkt. Er komen nieuwe wooncomplexen, wegen en bruggen. Na jaren van economische en 

financiële crisis, ook en vooral in Delft nog verergerd door de Spoorzone, stroomt het geld weer. De 

huizenprijzen vliegen omhoog, steeds meer woningen worden opgekocht en verkamerd. Na een 

verbod op verkamering worden dezelfde woningen alsnog gekocht en gesplitst in appartementen. 

Met hetzelfde resultaat. Het geld stroomt waar het niet gaan kan. Delft groeit en moet verder 

groeien als het aan ons stadsbestuur ligt. De TU Delft is in tien jaar tijd gegroeid van 15.000 naar 
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25.000 studenten en het merendeel van die studenten woont in de stad. Ruwweg de helft van het 

aantal nieuwe huishoudens in Delft bestaat uit studenten. Vooral in sommige straten in de 

Wippolder is het overheersende beeld – en geluid – dat van studenten. Veelal gaat dat goed, maar 

lang niet altijd, bijvoorbeeld door geluidoverlast. 

De gemeente Delft wil de komende jaren 15.000 woningen toevoegen aan de stad. Op dit moment 

telt Delft zo’n 50.000 woningen met ruim 100.000 inwoners en daar komen dus nog zo’n 30.000 

inwoners bij. Een groei van 30% dus waarvan een groot deel in en rond de Wippolder moet komen: 

langs de Schie ruim 8.000 woningen, de Schoemakerplantage, het gebied van Gele scheikunde. Meer 

mensen, meer auto’s, meer fietsers, meer drukte in de buurt. Wáár alle woningen moeten en kúnnen 

komen is nog grotendeels onduidelijk – dát ze er moeten komen lijkt al besloten. 

Delft raakt vol en dat betekent dat wordt gezocht naar creatieve oplossingen zoals veel hoogbouw 

langs de Schie of een nieuwe woonbuurt direct langs de A13. Bedrijfsterreinen volbouwen. En vooral 

veel appartementen, heel veel appartementen. Appartementen voor studenten en starters en 

eigenlijk iedereen die een gewoon “huis-tuin-en-keuken-huis” niet kan betalen. Prima voor 

studenten die een paar jaar in Delft verblijven en die zich, al dan niet met huursubsidie, hier een 

kamer kunnen veroorloven. Maar de behoefte aan appartementen, aan hoogbouw neemt juist af. 

Ook wonen langs de snelweg is niet ideaal, maar kan op zich als er een goed geluidscherm bijkomt. 

Na jaren van minder activiteit groeit nu ook het aantal actieve buurtbewoners. Bewoners die in actie 

komen tegen de hoogbouw voor hun deur, zoals bij het Koningsveld. Bewoners die het groen voor 

hun deur willen behouden zoals bij en naast de Schoemakerplantage. Bewoners die maatregelen 

willen tegen het verkeerslawaai. Bij de A13, waar van een geluidscherm is afgezien vanwege de 

kosten. Of aan de Julianalaan, waar voor miljoenen Euro’s geluidmaatregelen getroffen moeten 

worden aan woningen zodat ze voldoen aan de eisen voor gezond wonen. 

In de ontwikkeling van nieuw beleid en in plannen voor gemeentelijke projecten zoeken we zelf 

belanghebbenden op en zorgen we ervoor dat zij hun stem kunnen laten horen, schrijft het 

stadsbestuur. Helaas is de praktijk bij sommige projecten anders of wordt er hooguit “goed 

geluisterd”, maar weinig mee gedaan. Vanuit onze bewonersorganisatie vragen we daarom 

regelmatig aandacht bij de media, de politiek en als het nodig is de rechter. Lang niet altijd, maar 

soms wordt er dan wel echt geluisterd – en meer gedaan. Die geluiden uit de buurt blijven nodig en 

mogen best wat harder klinken. 

Lid worden van de Belangenvereniging TU Noord? Stuur een mail naar tunoord@gmail.com  

 

 

Voorjaar 2019 

Schieoevers Noord, torenhoge ambities? 

Langs de oevers van de Schie moeten duizenden woningen komen als het aan de gemeente ligt, 

maar ook voor de bedrijven moet ruimte blijven. Reden is dat Delft er 30.000 inwoners bij moet 

krijgen. De gemeente onderzocht de gevolgen voor de leefomgeving in een milieueffectrapport 

(MER). Bewoners moeten een minder gezonde leefomgeving maar voor lief nemen, zo stelt het 

MER. En er komt heel veel autoverkeer bij, ook in onze buurt, ondanks de gemeentelijke wens de 

auto terug te dringen. De Belangenvereniging TU Noord vindt dat de plannen voor Schieoevers 

Noord beter moeten. Gezondheid van bewoners en werknemers moet voorop staan vinden wij. 

mailto:tunoord@gmail.com
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Fantasiebeeld van Schieoevers Noord met willekeurige voorbeelden van hoogbouw. In het ontwerpplan voor Schieoevers 
Noord is de hoogte van nieuwbouw niet begrensd. 

In het MER is onderzocht dat het gebied tot 8.500 woningen er bij kan krijgen. De hoeveelheid lawaai 

is dan voor veel woningen meer dan eigenlijk toegestaan, maar met bijzondere wetgeving kan er 

toch gebouwd worden. Woningen moeten dan zogenoemde ‘dove gevels’ krijgen: gevels waar de 

ramen niet open kunnen. Wij hebben uitgebreid gereageerd op het MER en de bijbehorende plannen 

voor Schieoevers Noord en gepleit voor een gezonder alternatief: minder woningen en meer 

‘ademruimte’ dat wil zeggen ruimte voor groen, water, recreatie, sport e.d. Het plan is nu te veel 

gericht op jonge kenniswerkers die, bijvoorbeeld na hun afstuderen, huisvesting in Delft zoeken. 

Gezinnen en ouderen zullen het gebied minder aantrekkelijk vinden, volgens het concept plan. De 

gemeente wil eerst de ruimte om maximaal te bouwen vastleggen en dan inspraak bieden op de 

invulling van de plannen. Wij vinden dat de verkeerde volgorde en we vinden dat er betere garanties 

moeten komen op een gezonde leefomgeving. Een onafhankelijke commissie die het MER 

beoordeeld heeft vindt dat ook en heeft de gemeente extra huiswerk gegeven op dit punt.  

Een ander punt van bezwaar is dat de bouwplannen aan het Zuideinde hoek Abtswoudseweg 

ontbreken in het MER voor Schieoevers Noord. Op het terrein van Panjo en BoRent komt hoogbouw 

die onder andere de bewoners van Koningsveld in de schaduw zet. 

Het eerste bouwplan binnen Schieoevers Noord dat uitgevoerd zou moeten worden is Tiny Houses 

aan de Vulcanusweg waar 60 kleine woningen direct langs het spoor moeten komen. 

Spoorbeheerder ProRail maakt daar bezwaar tegen, ondermeer omdat de gevolgen van 

spoortrillingen voor de woningen niet goed in beeld zijn gebracht.  
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Zie voor meer informatie onze website www.tunoord.nl/schieoevers  

 

Wonen in de wijk: steeds minder voor meer geld 

Huisprijzen en huren blijven stijgen en wooneenheden worden steeds kleiner. In veel straten in onze 

wijk worden huizen per kamer verhuurd. Daartegen heeft de gemeente eind 2017 maatregelen 

genomen. Voortaan moeten verhuurders een vergunning aanvragen en wordt er gekeken of nog 

meer kamergewijze verhuur de leefbaarheid van een straat niet aantast. Er zijn 

omzettingsvergunningen geweigerd, ook in onze wijk. Dit beleid lijkt te werken. Maar huisbazen 

vinden omwegen. Hospitaverhuur is er zo een. Er ligt een voorstel dit nu te veranderen in ‘inwoning’. 

Dat mag dan alleen als de eigenaar zelf tenminste de helft van de woning bewoont en verhuurt aan 

maximaal twee personen. Hopelijk neemt de raad dit voorstel over. 

Een andere ‘uitweg’ is het splitsen van woningen in kleine appartementen. Dat zien we overal om 

ons heen gebeuren, vaak nog voordat er een bouwvergunning is verleend. We denken dat het goed 

zou zijn als ook het splitsen van woningen in kleine zelfstandige wooneenheden meer aan regels 

gebonden zou zijn. Bijvoorbeeld geluidsisolatie, een leefbaarheidstoets. En natuurlijk meer 

handhaving. Het zou helpen als illegale verbouwingen ten behoeve van verhuur bij de gemeente 

worden gemeld. De gemeente zegt nu nog te weinig feiten te kennen om er beleid op te maken.  Er is 

een meldpunt overlast ingesteld:  ga naar www.delft.nl en typ Woonoverlast melden. Pas als er meer 

meldingen zijn kan het beleid aangepast worden.  

 

 

Winter 2018 

Verkamering, verkommering? 
 
 

We schreven er al eerder over: verkamering – het opdelen van een gezinswoning voor 

kamerbewoning. Steeds meer straten in de Wippolder raken ‘verkamerd’, met alle gevolgen 

daarvan. In straten waar soms meer dan de helft uit kamerbewoning bestaat, verdwijnt het sociale 

verband door nogal anonieme en wisselende kamerbewoning en ontstaan geluidoverlast en een 

‘verrommelend’ straatbeeld. Investeerders of speculanten kopen woningen op om te verbouwen 

voor kamerbewoning, huizenprijzen stijgen mede daardoor extra sterk en voor starters wordt het 

nog moeilijker om een betaalbare woning te vinden. In sommige straten is het merendeel van de 

woningen al verkamerd. Sinds een jaar wordt verkamering tegengegaan, maar helpt dat? 

 

De gemeente Delft heeft vorig jaar november nieuwe regels ingesteld om verkamering tegen te gaan. 

Woningen met een WOZ-waarde van meer dan 265.000 euro mogen niet verkamerd worden, 

behoudens uitzonderingen. Onder de 265.000 euro kan een ‘omzettingsvergunning’ worden 

aangevraagd. Is er al te veel kamerbewoning in de straat, dan wordt de vergunning, die een kleine 

1.500 euro kost, geweigerd. Uitzonderingen zijn de hospitaregeling - een hospita die kamers verhuurt 

- en de woongroep: een groep bewoners die samen een huis huurt. Ook boven winkels en horeca 

gelden deze regels niet. 

 

http://www.tunoord.nl/schieoevers
http://www.delft.nl/
https://www.delft.nl/wonen/wonen-delft/klachten-over-wonen/woonoverlast-melden
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Uit de begroting bij het gemeentelijke voorstel viel op te maken dat de verwachting was dat er zo’n 

100 vergunningaanvragen voor omzetting per jaar werden verwacht voor geheel Delft. In de praktijk 

blijkt dat slechts een fractie te zijn, zo blijkt uit de gepubliceerde aanvragen. Het vermoeden is dat er 

enerzijds minder wordt verkamerd – en dat is goed nieuws – maar dat er anderzijds ook sluiproutes 

worden gekozen, zoals de hospitaregeling, de woongroep of zelfs illegale kamerverhuur. 

 

In een aantal gevallen is door omwonenden samen met de Belangenvereniging TU Noord een 

procedure gevoerd tegen onterechte verkamering en met succes. Daarbij blijft het van belang om 

niet alleen op papier gelijk te krijgen, maar ook in de gaten te houden dat niet alsnog later via een 

illegale route of sluipweg kamerbewoning plaats gaat vinden. Onze indruk is dat de gemeente 

overtredingen serieus neemt en aanpakt, maar alleen na meldingen door bewoners. De officiële 

procedure om overlast te melden vinden we nodeloos ingewikkeld, waardoor een te rooskleurig 

beeld ontstaat, 

 

De regeling wordt door de gemeente op dit moment geëvalueerd en we houden u op de hoogte van 

de uitkomsten. Zie ook de informatie over verkamering op de website van Belangenvereniging TU 

Noord  www.tunoord/verkamering  

 

 

 

 

 

 

Zoek de verschillen: de Piet Heinstraat vroeger en nu. Wat opvalt, is dat het rustige, uniforme 

straatbeeld verdwenen is. De straat is veel voller met auto’s en fietsen, bomen en planten en 

een grote verscheidenheid aan nieuwe elementen, zoals andere deuren, ramen of 

dakkapellen. Meest linkse deur de foto is nummer 59. In de Piet Heinstraat zijn veel woningen 

verkamerd. 

 

http://www.tunoord/verkamering
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Evaluatie bereikbaarheid Zeeheldenbuurt 

Dat er problemen zijn met de bereikbaarheid van deze wijk voor haar bewoners heeft alles te maken 

met de sterk toegenomen fietsstromen van en naar de TU. Bewoners en gemeenteraad trokken eind 

vorig jaar aan de bel. Het college liet een tijdelijke VRI (stoplicht) plaatsen bij de Rotterdamseweg/ 

hoek Jaffalaan en startte in januari met een aanvullend onderzoek. Het beloofde met behulp van 

workshops met bewoners en andere betrokkenen, zoals TU en de Fietsersbond, toe te werken naar 

toekomstbestendige oplossingen.  

Onderzoek en workshops met omwonenden zijn inmiddels achter de rug. De VRI bij de 

Rotterdamseweg is definitief en er kwam een tijdelijke VRI op de hoek Jaffalaan/Michiel de 

Ruyterweg. Bovendien is deze zomer de Michiel de Ruyterweg tussen het Mijnbouwplein en de 

Sebastiaansbrug opnieuw ingericht.  

De belangenvereniging heeft via een enquête haar leden gevraagd of de veiligheidssituatie nu 

veranderd is. Men is over het algemeen positief over de nieuwe VRI’s die de ontsluiting aan de 

zuidzijde van de Zeeheldenbuurt gemakkelijker en veiliger maken.  

Aan de oostzijde, bij de Michiel de Ruyterweg zijn er echter nog veel wensen, met name bij de 

kruispunten met de Julianalaan en de Mijnbouwstraat. Aan toekomstbestendige oplossingen moet 

hier nog veel werk verzet worden worden. Gemeente, TU, Fietsersbond en 

studentenvertegenwoordigers beamen dit. Zeker omdat de opgave in toekomst enkel complexer 

wordt. Tenminste 300 woningen en een internationale middelbare school op het Gele Scheikunde-

terrein komen er bij (zie hieronder). En ook het autoluw maken van Julianalaan-midden (bij 

Bouwkunde) vraagt om een nieuwe kijk. Bijvoorbeeld op de oost-west verbindingen (Zeeheldenbuurt 

richting Poortlandplein) voor met name fietsers en voetgangers. 

Nieuwe kansen 

De Sint Sebastiaansbrug gaat er per 14 februari a.s. uit voor tenminste één jaar. De oostelijke 

Mijnbouwstraat wordt meteen afgesloten en het Poortlandplein tijdens de komende zomer, beide 

voor herinrichting. Dit geeft tijdelijk problemen qua ontsluiting, maar ook kansen. Het biedt ons extra 

tijd voor overleg over de beloofde toekomstbestendige oplossingen voor de ontsluiting van de 

Zeeheldenbuurt.   

 

Herontwikkeling Gele Scheikunde 
 

De gebouwen van Gele Scheikunde staan al geruime tijd leeg. De laatste maanden wordt duidelijk 

dat de TU nu echt op korte termijn het terrein wil gaan verkopen, waarschijnlijk al in januari 2019. In 

voorbereiding daarop heeft de TU het bureau Maxwan de opdracht gegeven om randvoorwaarden 

voor de herontwikkeling van het terrein op te stellen.  

In een eerste overleg vlak voor de zomer hebben TU, gemeente Delft en omwonenden in een open 

gesprek de gelegenheid gehad om informatie, ideeën en wensen uit te wisselen. In een tweede 

overleg is het voorlopige pakket van randvoorwaarden gepresenteerd.  

Op verzoek van een aantal omwonenden is intussen een studie gedaan naar de cultuurhistorische 

waarde van de bestaande gebouwen. Zo blijkt de gevel aan de Julianalaan van cultuurhistorische 

waarde, maar geen beschermde status te genieten. Bureau Maxwan erkent deze waarde, maar gaat 

er vanuit dat nieuwbouw onder goede architectuur een verbetering kan opleveren en bovendien 

duurzamer is. Een deel van de bewoners denkt daar anders over.  
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Op basis van het vastgestelde milieueffectrapport kunnen er 330 woningen worden gebouwd op het 

terrein van Gele Scheikunde. Daarbij wordt gekeken of er nog plaats is voor een internationale 

middelbare school en of er meer “bedrijvigheid/gezelligheid” kan komen langs de Michiel de 

Ruiterweg. Om dit laatste te bereiken zou de rooilijn langs de Michiel de Ruyterweg zo’n 8 a 10 meter 

naar achteren verschoven worden. Hierover maken de bewoners van de huidige duplexwoningen 

zich zorgen.  

De rooilijn en bouwhoogte aan de Julianalaan blijven onveranderd en ook het zicht vanaf de 

woningen op de Prins Bernhardlaan blijft zoals het nu is.  

Een groot winstpunt is dat de “groene driehoek”, het grasveldje aan het eind van de Julianalaan in de 

plannen ongemoeid blijft! Voor het behoud van dit groene speelveld pleitte de belangenvereniging al 

vijftien jaar.  

Verder is nog veel onzeker zoals de ontsluiting van het gebied, het extra verkeer dat de bestaande 

knelpunten extra belast, en de grotere parkeerdruk die op de Julianalaan wordt voorzien. Deze en 

andere onderwerpen gaan nog veel discussie opleveren.  

Nadat de randvoorwaarden zijn goedgekeurd door het TU bestuur en de gemeente zal de verkoop 

van het terrein, met de randvoorwaarden voor ontwikkeling, in gang gezet worden.  

 

Versterking gezocht 
 

De belangenvereniging heeft zich de afgelopen 15 jaar ingezet voor een groene, leefbare en goed 

bereikbare Wippolder. Dat hebben wij succesvol kunnen doen en dat is ook zichtbaar in de wijk. Bij 

grote en soms ook kleine ontwikkelingen in de wijk wordt de belangenvereniging betrokken of 

komen wij zelf in actie. Met kennis en gedreven inzet van onze vrijwilligers zijn wij uitgegroeid tot 

een heel belangrijke speler in de wijk. Maar wij willen dat graag met meer mensen doen. Als je wilt 

meedenken over communicatie, de website, verkeer, verkamering, nieuwbouw enzovoort, kom dan 

een keer naar onze vergadering en doe mee. Meld je aan via www.tunoord.nl  

 

 

 
Zomer 2018 

15 jaar Belangenvereniging TU Noord  
 
Hoe het 15 jaar geleden begon: met grootse bouwplannen 
 
De gemeente presenteerde zo’n 15 jaar geleden grootse bouwplannen in de wijk. Het ging om 

studentenwoningen aan de Kanaalweg, appartementen aan de Julianalaan en nog duizenden 

woningen over de wijk verspreid, zoals bijvoorbeeld de Schoemakerplantage. Alles bij elkaar konden 

6.000 woningen gebouwd worden, ruim een verdubbeling van de wijk. Vanaf de oprichting van TU 

Noord in 2003 hebben wij onze visie gegeven op plannen, meegedacht hoe het beter kon en soms 

een rechtszaak gevoerd omdat er procedurele fouten werden gemaakt. Er zijn in de jaren (gelukkig) 

ook bouwprojecten gerealiseerd, vaak aangepast na onze inspraak en actieve houding naar de 

projectontwikkelaars. Goede voorbeelden zijn de nieuwe studentenhuisvesting aan de Kanaalweg. 

De bouw is enorm verbeterd ten opzichte van de eerste plannen, qua vormgeving, het bouwvolume 

http://www.tunoord.nl/
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en aansluiting bij de Botanische tuin. En de Schoemakerplantage waar straks niet 2.400 woningen 

zijn, maar 800 woningen, met minder hoogbouw en met veel meer aandacht voor groen, water en 

duurzaamheid. De gemeente Delft wil de komende jaren 15.000 woningen bijbouwen in Delft. 

Hiervan zal een deel in onze wijk gerealiseerd worden. Plannen die steeds concreter worden, zijn het 

gebied van Gele Scheikunde aan de Julianalaan (niet alleen 200 woningen, ook voorzieningen voor de 

wijk) en ook voor 200 woningen in het toekomstige Schiekwartier bij de haven aan de 

Rotterdamseweg.  

 

Het verkeer in de wijk: de stroom blijft toenemen 

Gesprekken met gemeente en TU over het verkeer komen steeds neer op het verminderen van 

doorgaand (vracht)verkeer. TU Noord is ook een woonwijk, er wonen zo’n 10.000 mensen en dat 

worden er steeds meer. Schone lucht en verkeersveiligheid zijn belangrijke thema’s. In 2005 werd 

het LVVP (Lokaal Verkeers- en Vervoersplan) vastgesteld. Dit plan vormt al 13 jaar de kern van de 

herinrichtingplannen in onze wijk. Gelukkig zijn er aanpassingen gemaakt waar wij steeds voor 

pleitten. Zo komt er geen turborotonde op het Poortlandplein en zullen er ook in de toekomst geen 

vrachtwagens over de Sebastiaansbrug mogen rijden. Vrachtwagens die dus ook niet door onze 

woonstraten zullen gaan. Maar er waren ook tegenvallers.  

De TU heeft alle doorgaande autoverkeer uit het campusgebied geweerd en het verkeer eromheen 

geleid. Binnen de groene campus is er alle ruimte voor voetgangers, fietsers en OV, terwijl  de 

omliggende wijken het autoverkeer kreeg dat nu moet omrijden. Tevergeefs heeft de 

belangenvereniging gepleit voor het herstel van een of meer oost-west verbindingen op de campus. 

Ook de totale hoeveelheid doorgaand autoverkeer op de hoofdroute – via Poortlandplein en 

Mijnbouwplein – is nog steeds veel te veel. 

De laatste jaren is een nieuw probleem ontstaan: het fietsverkeer van en naar de TU. Onlangs is 

gemeten dat dit op piekmomenten 500 tot 800 tweewielers per kwartier telt! En het worden er 

alleen maar meer. Het leidt niet alleen tot onveiligheid en bewoners die steeds moeilijker de 

Zeeheldenbuurt in en uit kunnen. Werktijden van bewoners worden soms zelfs aangepast aan 

collegetijden. De gemeente heeft er met (heel veel) bewoners, TU en verkeersdeskundigen drie 

workshops aan gewijd, maar echte oplossingen zijn er nog niet. Er valt nog altijd veel te doen.   
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Groen en water: een levend netwerk in de wijk 

Het logo van de Belangenvereniging is een boom en dat is geen toeval. Aanleiding voor de oprichting 

van de bewonersgroep was in 2003 het plan om de oude bomentuin in de Botanische Tuin te 

bebouwen met een appartementengebouw, de sloop van het oude hoofdgebouw (nu Bouwkunde) 

en alle bomen hieromheen en nog zo’n 600 bomen in de buurt. Jarenlang heeft de 

belangenvereniging een ‘bomenkap-monitor’ bijgehouden om de (vergunde) kap van bomen te laten 

zien. In de beginjaren zijn er heel wat procedures gevoerd tegen sloop- en kapplannen. En met 

succes: de planvorming voor TU Noord is helemaal overnieuw gedaan met behoud van veel bomen. 

En niet alleen dat: het voorstel voor een integraal plan voor ‘groen’ en ‘blauw’ (water) in de wijk is 

uitgewerkt in het plan Groenblauw Delft Zuidoost waar onder andere nieuw groen en water in het 

Zuidplantsoen, langs de Schoemakerstraat en de Rotterdamseweg deel van uitmaken. Na jaren 

onzekerheid is de Botanische Tuin definitief beschermd en wordt zelfs het busparkeerterrein aan het 

Zuidplantsoen na meer dan 25 jaar weer het park wat het ooit was! 

Er zijn nog steeds veel bouw- en verkeersplannen voor onze wijk en er zal dus zeker nog veel 

discussie blijven over groen en water in de wijk, maar met ieders inzet houden we onze buurt groen 

en leefbaar. 
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Wonen en Leven 

Het is prettig wonen in de karaktervolle buurten van de Wippolder, ingeklemd tussen de TU en de 

historische binnenstad van Delft. Deze gewilde locatie zorgt er echter ook voor dat prettig wonen in 

de TU Noord geen vanzelfsprekendheid is.  

Veel wijkbewoners storen zich aan de toenemende verkamering,  het afwijkende leefritme van veel 

studenten, fietsen die de stoep blokkeren en geluidsoverlast. Het is de belangrijkste aantasting van 

de leefbaarheid in veel straten in de wijk. De laatste jaren zagen we een snelle toename van het 

aantal verkamerde panden in de wijk en daarmee een afname van beschikbare betaalbare woningen 

voor Delftenaren. Daarbovenop heeft de gemeente Delft de opgave om de komende jaren 2000 

studentenwoningen te bouwen, vooral op en vlak bij de campus (lees Wippolder). Als 

belangenvereniging hebben we ons namens en met de bewoners van de wijk ingezet om 

verkamering gereguleerd te krijgen. De nieuwe omzettingsvergunning voorkomt dat schaarse 

woningen verkamerd worden en woningen die wel verkamerd mogen worden moeten aan de 

leefbaarheidstoets voldoen. Ook hebben we met succes aangestuurd op beleid voor verbetering 

rond bestaande studentenwoningen. En we zetten ons op allerlei manieren in om overleg met 

studenten te bevorderen. Met het nieuwe beleid kan ook ingegrepen worden in situaties die uit de 

hand lopen. Het onderling overleg moet begrip kweken en leiden tot goed buurmanschap. De eerste 

belangrijke stappen zijn gezet, maar er is nog veel te doen voor de juiste balans van lusten en lasten 

van het wonen met studenten in de Wippolder bereikt is. 
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Voorjaar 2018 

Delfts doen 
 

Hoe doe je “Delfts”? Delfts blauwbekken op de Markt met Lichtjesavond? Een Delftse grachtenloop 

doen? Nee, als het aan de gemeente Delft ligt is “Delfts Doen” plannen maken in de stad samen en in 

afstemming met bewoners. Dat is de Delftse participatie-aanpak. Vorig jaar zijn daarvoor 

bijeenkomsten met bewonersorganisaties geweest en het resultaat is deze nieuwe aanpak. Helemaal 

nieuw is het idee niet, want acht jaar geleden bedacht het stadsbestuur al “beginspraak”: echte 

inspraak bij het begin van plannen. Daar is helaas weinig van terecht gekomen en ook Delfts Doen 

komt nog niet echt van de grond. Het eerste concrete project waar Delfts Doen wordt toegepast is 

The Green Village. De echte Delftenaar kent misschien het Rode Dorp, maar dat er ook een groen 

dorp bestaat is niet zo bekend. Het is dan ook geen dorp en het is ook niet groen: het zijn enkele 

proefprojecten op de TU campus waar voorheen het gebouw van Bouwkunde stond. Prima plan en 

zonder overlast voor bewoners, want direct omwonenden zijn er niet – een veilig experiment voor 

bewonersinspraak dus. 

Vaak wordt de Belangenvereniging TU Noord benaderd door bewoners die overvallen zijn door een 

plan in hun directe omgeving. Dan gaat het bijvoorbeeld om de herinrichting van een weg of 

kruispunt, het kappen van bomen, de bouw van één of meer nieuwe woningen of het omzetten van 

een woning voor kamerbewoning, meestal voor studenten. Soms deugen deze plannen niet en kan er 

bezwaar worden gemaakt, soms klopt het wel, maar is de buurt niet of veel te laat geïnformeerd. Als 

de plannen dan niet van de gemeente zijn, ligt het daaraan: de gemeente lijkt dan zelf ook verrast en 

legt de verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. Als de plannen wel van de gemeente zijn, horen 

we dat inspraak niet veel zin heeft, omdat het nog maar eerste ideeën zijn of juist omdat het project 

al is aanbesteed. Nog niet echt Delfts Doen dus. 

Waar we als Belangenvereniging reageren worden we regelmatig alsnog betrokken – soms pas na 

een officiële zienswijze of bezwaarschrift. Ambtenaren en zelfs de wethouder zijn altijd bereid tot 

een gesprek - al dan niet nadat de gemeenteraad op de hoogte is gebracht - en soms levert dat ook 

nog iets op. Soms volgt er dan structureel overleg, bijvoorbeeld over de herinrichting van het TNO-

terrein, de Schoemakerplantage, of zelfs workshops zoals bij de herinrichting van het Mijnbouwplein 

- Michiel de Ruyterweg en de herontwikkeling van Gele Scheikunde. De grote opkomst van bewoners 

daarbij geeft aan dat er veel bereidheid is om mee te denken in oplossingen. In de wijk wonen 

gelukkig ook bewoners met veel kennis van zaken op het gebied van wonen, bouwen, verkeer, enz. 

De Belangenvereniging TU Noord bestaat precies vijftien jaar nadat in mei 2003 de plannen voor het 

noordelijk TU-gebied bekend werden. Naast sloop van het oude hoofdgebouw – nu Bouwkunde – en 

nieuwbouw in de Botanische Tuin bestonden er plannen voor duizenden woningen door de hele wijk 

en vergaande verkeersplannen waaronder een nieuwe tramlijn en Sint Sebastiaansbrug. Juridische 

procedures, de recessie en politieke ontwikkelingen hebben veel veranderd. Er is nu meer aandacht 

voor groen en water in de wijk dan in 2003 en de oude TU-gebouwen horen er weer helemaal bij, 

gelukkig. Soms gaat het nog wel eens fout, zoals bij het plan om het Zuidplantsoen te gebruiken als 

stalling voor touringcars. Na veel actie, procedures en politieke lobby is dat plan teruggedraaid en 

wordt het parkeerterrein zelfs weer park, wat het ooit tot begin jaren ’90 was. Voor betere 

verkeersoplossingen wordt nog steeds geijverd, maar ook daar is af en toe een succesje 

binnengehaald, zoals bij de herinrichting van de Julianalaan bij Gele Scheikunde, waarvoor de 

bewoners zich vanaf de jaren ’70 hebben ingezet of het permanent maken van het 

vrachtwagenverbod op de Sint Sebastiaansbrug. Ruimte voor bewoners vergt een lange adem en het 
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liefst ook goede samenwerking. De Belangenvereniging TU Noord gaat nog een tijdje door met Delfts 

doen; doet u mee? 

 

 

Najaar 2017 

Delft heeft een verkameringsbeleid! 
 

We hebben in de zomereditie van deze krant bericht over het steeds sneller om zich heen grijpende 

probleem van verkamering, ook in de Wippolder.  

Intussen zijn er door de inzet van veel inwoners en belangenverenigingen in Delft, waaronder de 

Wippolder en TU Noord, belangrijke stappen gezet. En sinds 1 november is het dan zover, Delft heeft 

een verkameringsbeleid.  

De nieuwe beleidsregels zijn terug te vinden op de website van de Belangenvereniging TU Noord 

(www.tunoord.nl) samen met de burgerbrieven ingestuurd vanuit onze wijk.  

 

Het beleid in het kort: 

Woningen met een WOZ-waarde boven de € 265.000,= (volgens de woonvisie Delft  2016 – 2023 de 

meest schaarse woningen) mogen niet meer aan de woningvoorraad worden onttrokken. Hiervoor 

kan geen vergunning worden aangevraagd. 

Dat kan enkel voor woningen met een lagere WOZ waarde. En een vergunning wordt pas verleend 

nadat er een algemene- en fysieke leefbaarheidstoets is doorstaan. 

Dat betekent dat er in de omgeving niet al sprake mag zijn van druk op de leefbaarheid omdat 

bijvoorbeeld al andere panden verkamerd zijn. Ook moet het pand zelf aan een aantal voorwaarden 

voldoen. Er moet onder andere minstens 20 m2 woonoppervlak per bewoner zijn en de 

geluidsisolatie moet vergelijkbaar zijn met het Nieuwbouwbesluit.  

Ook gelden bij de omzettingsvergunning voorwaarden en voorschriften voor ‘goed verhuurderschap’. 

Verhuurders moeten de woning goed onderhouden, huisregels opstellen en zichtbaar ophangen in 

de woning,  en iemand moet 24 uur per dag bereikbaar zijn voor het melden van overlast en 

dergelijke. Ofwel, de verhuurder moet zijn verantwoordelijkheid nemen. 

Er komt verder een Registratiepunt Woonoverlast waar omwonenden terecht kunnen en er is budget 

uitgetrokken voor bemiddeling en handhaving. Dit laatste geldt voor alle studentenpanden, ook die 

buiten de omzettingsvergunning vallen maar waar de gemeente via de APV wel kan handhaven. U 

kunt ook bij het Registratiepunt Woonoverlast terecht wanneer u vermoedt dat er een pand 

verkamerd wordt terwijl er geen vergunning voor is. Het registratiepunt woonoverlast kan bereikt 

worden via: https://www.delft.nl/Gemeenteloket/w/Woonoverlast_melden . In de nabije toekomst 

zal het registratiepunt verder uitgebreid worden. 

We denken dat alles bij elkaar een belangrijke stap is gezet om woon- en leefkwaliteit voor onze 

buurt te behouden. 

 

http://www.tunoord.nl/
https://www.delft.nl/Gemeenteloket/w/Woonoverlast_melden
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Zomer 2017 

Verkamering in de wijk: actie gevraagd 
 

Steeds meer woonhuizen in onze wijk worden verkocht aan investeerders die het kamergewijs gaan 

verhuren. Dat leidt helaas vaker tot overlast. Kunnen we er iets aan doen? 

We wonen in een prachtige wijk. Voor Delftse begrippen veel groen en dicht bij het centrum van een 

van de mooiste steden van het land. Bewoners van de Wippolder wonen dan ook vaak lang in de 

wijk, soms van kinds af aan, en het “buur(t)gevoel” onder de vaste bewoners is dan ook groot.  

Maar er zijn ook andere bewoners in de wijk. Mensen die meestal van ver buiten Delft komen en ook 

maar een paar jaar blijven. Die vaak weinig of geen binding hebben met de buurt. En die bovendien 

een heel ander leefritme hebben dan de vaste bewoners van de wijk: studenten.  

Begrijp ons niet verkeerd; Delft heeft veel voordelen van de aanwezigheid van TU en studenten. 

Werkgelegenheid, bedrijven die zich rondom de universiteit vestigen, oud-studenten die hier blijven 

wonen, veel horeca en voorzieningen, bedrijvigheid en activiteiten waar we allemaal van profiteren. 

Het brengt leven in de brouwerij. En dat er af en toe iets gebeurt, ach, we zijn uiteindelijk allemaal 

jong geweest. Zolang de lasten en de lusten maar in balans zijn. 

Een succesvolle universiteit 

De TU Delft timmert internationaal enorm aan de weg. Het geeft toch altijd een beetje trots gevoel 

als de Delftse NUNA de World Solar Challenge weer eens gewonnen heeft, het prototype uit Delft de 

eerste prijs wint bij Elon Musk’s Hyperloop wedstrijd, de Delftse robot zelfs die van het MIT in Boston 

verslaat in de Amazon Picking Challenge, Microsoft veel investeert in een samenwerking met Delft 

voor de ontwikkeling van Quantumcomputers, enz., enz. 

Tegelijk nemen de studentenaantallen aan de TU enorm toe. In tien jaar tijd, tussen 2005 en 2015, is 

het aantal studenten van 13.000 naar ruim 20.000 gestegen. Een toename van meer dan 50%. Er 

komen dan ook regelmatig commentaren voorbij in de pers dat de TU Delft tegen de grenzen van zijn 

capaciteit aanloopt, uit zijn voegen barst, een beetje slachtoffer wordt van zijn eigen succes... 

En dat geldt niet alleen voor de activiteiten op de TU zelf, maar er is ook een steeds groter tekort aan 

studentenhuisvesting. En dat merken we maar al te goed in onze wijk. 

Verkamering in de Wippolder 

Met de ligging van de Wippolder, ingeklemd tussen het centrum en de TU Delft, is het een begeerde 

woonplek voor studenten. We hebben dan ook al jaren studenten in de wijk wonen. Zowel in een 

“gewoon huis” op kamers bij een hospita, als in een pand dat volledig voor studentenhuisvesting is 

ingericht.  

De laatste tijd zien we het aantal studentenwoningen in de Wippolder toenemen. Steeds meer 

huizen worden omgebouwd en per kamer verhuurd aan studenten. Dit ombouwen van woonhuizen 

voor studentenbewoning wordt “verkamering” genoemd.  
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Rendement voorop! 

Panden in de wijk worden steeds vaker opgekocht door mensen en bedrijven die zich helemaal niet 

afvragen wat voor effect dat heeft voor de buren of de buurt. Voor deze investeerders gaat het puur 

om het financiële rendement. Dat de wijk ook prettig bewoonbaar moet blijven voor de vaste 

bewoners is van minder belang.  

We zien voorbeelden van pandeigenaren die niet uit Delft komen. Bedrijven die panden opkopen en 

ombouwen tot studentenwoning en makelaars die aanbieden het verhuren aan studenten op zich te 

nemen en een rendement garanderen aan de eigenaar. Het wordt aantrekkelijk gemaakt om een 

huis te verkameren.  

Bij de Belangenvereniging TU Noord horen we dan ook steeds vaker geluiden “dat er nu wel heel veel 

panden in de buurt door studenten bewoond worden”.  

En de Wippolder is niet de enige plek in Delft waar “verkamering” steeds verder toeneemt. Ook in 

het centrum van Delft speelt dit verschijnsel, zelfs al wat langer dan in onze wijk. In de wijken 

Voorhof en Hof van Delft neemt verkamering ook toe. En ook hier wordt door de 

belangenverenigingen aan de bel getrokken.  

De gevolgen van het toenemend aantal studentenhuizen in de wijk 

Met het aantal studenten en studentenhuizen in de wijk neemt ook de overlast toe al   

gaat het niet overal fout. Er zijn studentenhuizen waar prima afspraken zijn gemaakt en waar 

nauwelijks sprake is van overlast. Maar helaas kennen veel mensen uit de Wippolder ook andere 

voorbeelden. Het verschil tussen vaste bewoners met veel verbondenheid met de buurt en tijdelijke 

kamerbewoners/studenten met weinig verantwoordelijkheidsgevoel richting buurt en buren geeft 

regelmatig problemen.  

Geluid is wel de meest voorkomende en meest ingrijpende vorm van overlast. Maar we zien ook vaak 

grote aantallen fietsen op de stoep waardoor je er nauwelijks langs kan met een rollator of rolstoel, 

vuilnisbakken permanent op straat, vaak nog met losse zakken of zwerfvuil erbij, ‘s nachts roken in 

de tuin, BBQ-feestjes tot diep in de nacht en de voedselresten die pas de volgende dag worden 

opgeruimd.  

Een greep uit de vele voorbeelden die veel overlast geven en een verrommeling van het straatbeeld 

tot gevolg hebben. 

Het rommelige straatbeeld maakt huiseigenaren in de buurt ook terecht nerveus over de waarde van 

hun woning. En voor ieder huis dat omgebouwd wordt tot studentenhuis wordt een woning 

onttrokken aan het gewone huizenbestand wat het voor ‘gewone’ woningzoekenden weer moeilijker 

maakt om een betaalbare woning te vinden.  

Kortom: de balans tussen lasten en lusten slaat om naar de verkeerde kant. 

Wat doet de gemeente tot nu toe 

Deel van het probleem is dat Delft een van de weinige studentensteden is die geen beleid heeft 

waarmee verkamering kan worden gereguleerd of tegengegaan. In andere steden is bijvoorbeeld een 
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vergunning nodig om een woning om te bouwen tot studentenwoning. En vaak worden allerlei 

bouwkundige eisen gesteld die overlast verminderen of mogen woningen uit “kleine huishoudens” 

niet als studentenwoning gebruikt worden om de goedkopere woningen te beschermen. 

Inmiddels heeft de gemeente Delft de signalen uit de stad, waaronder uit de Wippolder, wel 

opgepikt. Er is vorig jaar in opdracht van de gemeente een studie “verkamering in Delft” uitgevoerd. 

En deze studie bevestigt onze boodschap dat verkamering toeneemt, dat het steeds sneller gaat en 

dat het steeds meer overlast oplevert voor de bewoners.  

Omzettingsvergunning 

Dit onderzoek is een goede eerste stap. Mede onder druk van inwoners van Delft en een aantal 

belangenverenigingen is er beweging. Er is door de gemeente bekeken wat voor maatregelen er 

mogelijk zijn om verkamering tegen te gaan. Verschillende partijen, zoals de politiek, 

studentenverenigingen, woningbouwverenigingen en belangenverenigingen, hebben hun zegje 

hierover kunnen doen. De gemeente heeft aangekondigd om nog in de eerste helft van 2017 met 

een voorstel te komen om verkamering tegen te gaan en overlast te beperken. De kern van dit 

voorstel zal zijn om een “omzettingsvergunning” in te voeren. Deze vergunning zal dan verleend 

moeten worden voordat iemand een woonhuis kan ombouwen en per kamer mag gaan verhuren. 

Voor wijken waar de druk van verkamering groot is, zoals in de Wippolder, zal een dergelijke 

vergunning in principe niet afgegeven worden; er wordt dan een “Nee-tenzij” beleid gevoerd. We 

kijken reikhalzend uit naar de uitvoering van de voorstellen.  

Overigens blijft het wel mogelijk om in de eigen woning een of twee kamers aan studenten te 

verhuren, dus een hospita met een of twee studentenkamers blijft mogelijk. 

Nieuwbouw 

Naast de aankondiging om verkamering in Delft te reguleren wordt er ook druk gewerkt om een 

groot aantal nieuwe studentenwoningen te realiseren om de druk op de kamermarkt weg te nemen. 

Met een aantal projecten verspreid over Delft moeten in totaal zo’n 2.000 nieuwe 

studentenwoningen op de markt komen in de komende jaren.  

In onze wijk aan zien we dat al gebeuren. De nieuwe witte toren aan de Stieltjesweg is al praktisch 

klaar. Hier zullen 665 studentenwoningen komen, een kleine supermarkt, een medische post en wat 

horeca. En er tegenover, in het oude, groene TNO gebouw wordt ook al druk gewerkt aan nog eens 

290 studentenwoningen. 

Overlast tegengaan 

En dan is er nog het punt van de overlast die we in de wijk ondervinden van al bestaande 

studentenhuizen.  

We moeten het voorstel van de gemeente nog even afwachten, maar het lijkt erop dat de gemeente 

vooral wil inzetten op het stimuleren van overleg tussen de bewoners van de studentenhuizen en de 

buurt, eventueel met hulp van een mediator. We zijn niet tegen oplossingen in goed onderling 

overleg en in sommige gevallen lijkt dat ook te werken. Maar vaker brengt overleg geen of slechts 

tijdelijk verlichting in de overlast. Kamerbewoners zijn immers passanten, er komen steeds weer 

nieuwe voor in de plaats!  
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Wij zouden graag zien dat ook studentenverenigingen, de eigenaren van de verhuurde kamers en 

eventueel de TU Delft een stuk verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld om overlast terug te 

dringen. Nu komt die verantwoordelijkheid vooral bij de buren te liggen die de overlast ervaren in 

plaats van bij de veroorzakers en uitbaters.  

We merken in de verschillende overleggen wel dat de TU en de gemeente niet doof zijn voor de 

problemen. De welwillendheid om problemen op te lossen en tot goed buurtschap te komen is er 

wel. We zijn alleen nog niet op het punt dat er ook echt stevig en effectief wordt ingegrepen. 

Melden overlast 

Als laatste willen we benadrukken dat het belangrijk is om overlast altijd te melden. Dat gebeurt vaak 

niet omdat “de politie toch niet komt, of te laat”. Maar meldingen zijn wel nodig om uiteindelijk goed 

op te kunnen treden. Overlast melden kan bij het meldpunt overlast 0900-8844 of bij de wijkagent. 

Graag vernemen wij ook uw ervaringen en suggesties voor oplossingen: tunoord@gmail.com 

 

 

 

 

  

mailto:tunoord@gmail.com
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Najaar 2016 

Algemene begraafplaats Jaffa en Zuidplantsoen  
 

De algemene begraafplaats Jaffa is een rijksmonument (het zuidelijk deel) en maakt samen met 

het Zuidplantsoen onderdeel uit van het Beschermd Stadsgezicht TU Noord. Het gebied toont een 

combinatie van cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen uit het oude ontginnings- en 

polderlandschap met een groenaanleg in landschappelijke en architectonische stijlen. Het artikel is 

gebaseerd op een tekst in de rapportage “ Inventarisatie en waardestelling vooroorlogs groen in 

Delft” van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Delfland uit 2009.  

 

Deel 1 _ De historische ontwikkeling  

Jaffa of Joppe is de plaats in het Heilig Land waar de kruisvaarders aan land gingen om naar 

Jeruzalem te gaan. Symbolisch is Jaffa de poort tot het eeuwige Jeruzalem, waar de doden heen 

zullen gaan. Het gebied rond Jaffa is ontgonnen vanaf de tiende eeuw. In 985 aan het einde van de 

Frankische tijd krijgt de graaf van Friesland Theodericus II (Dirk II, 939-988) alle goederen van de 

Duitse keizer tussen de rivieren de IJssel en de Lier in eigendom. Hij wordt daarmee de machtigste 

grootgrondbezitter in dit gebied. Dirk II wordt gezien als de opdrachtgever voor de grote ontginning, 

die begint met het graven van de Delf tussen de kruising Oude Leede/Schie en de huidige 

Abtswoudsebrug. Hier, bij het voorlopige noordelijke eindpunt van de Delf, wordt een grafelijk hof 

gebouwd, Campus Regis (het Koningsvelt). Van hieruit wordt de ontginning ter weerszijden van de 

Delf bestuurd. Aan het eind van de tiende, begin elfde eeuw wordt, in de richting van Delfgauw, de 

Kloosterwetering gegraven en ook de Pijnackerse Vaart. De naam Kloosterwetering dateert van 1251 

als graaf Willem II het Koningsvelt schenkt aan zijn tante Ricardis voor het stichten van het 

vrouwenklooster op deze plek. Het grafelijk hof dat hier gevestigd was, wordt verplaatst naar de 

Markt. De Kloosterwetering vormt de grens tussen de noordelijk gelegen Wippolder en de Zuidpolder 

van Delfgauw. Deze wetering is later ook de grens tussen de stad Delft en de gemeente Vrijenban. 

Een restant van deze wetering loopt nu nog langs de Jaffalaan en vormt de hoofdwatergang van de 

begraafplaats zelf. Langs de noordoever van de Kloosterwetering loopt dan de Kloosterkade. Een 

deel van deze kade, tegenover de Jaffalaan heet nu Prins Bernhardlaan. Maar ten oosten van de 

begraafplaats loopt deze als Kloosterkade door tot aan de Delfgauwseweg en dan nog verder als 

kade tot aan de Overgauwseweg in Pijnacker. De reden om uitvoeriger in te gaan op deze 

ontginningsgeschiedenis is dat de oude afwateringsstructuur nu nog de ruimtelijke ruggengraat 

vormt van dit gebied. De aula van Jaffa staat midden op de ter plaatse gedempte wetering en geeft 

naar het westen een prachtige zichtlijn langs het nog bestaande deel van de wetering met de statige 

kastanjebomen aan de Jaffalaan en de Prins Bernhardlaan.  

Koning Willem I besluit op 22 augustus 1827 dat plaatsen met meer dan duizend inwoners om 

hygiënische redenen een begraafplaats buiten de bebouwde kom moeten aanleggen. Volgens deze 

wet mogen particulieren een eigen begraafplaats aanleggen en exploiteren. De begraafplaats Jaffa is 

als bijzondere begraafplaats door particuliere ondernemers op 7 augustus 1868, direct ten zuiden 

van de Kloosterwatering in de gemeente Vrijenban gesticht.  

In 1874 claimt de gemeente een gedeelte (twee are en zesentwintig centiare) als algemene 

begraafplaats. De twee gedeeltes, algemeen en bijzonder, worden van elkaar gescheiden door een 
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doornhaag. Gemeentearchitect C.J. de Bruyn Kops maakt in 1887 het ontwerp voor de entree langs 

de Kloosterwetering en de dienstwoning rechts van de ingang. In het cirkelvormig perk met 

familiegraven op het zuidelijk en oudste gedeelte van de begraafplaats bevinden zich onder andere 

de graven van Jacobus Cornelis van Marken en zijn vrouw Agneta van Marken Matthes, stichter van 

onder meer de Gist- en Spiritusfabriek en het Agnetapark, en het graf van professor Cohen van de 

Polytechnische School. Ook professor Adrien Huet ligt hier begraven.  

De begraafplaats wordt in 1929 aan de noordzijde ter plaatse van een stuk polderland met 

volkstuintjes, aanzienlijk uitgebreid. Dat is ook het moment dat het Zuidplantsoen gecreëerd wordt in 

samenhang met de bouw van het grote TH-gebouw 'Rode Scheikunde' tussen Julianalaan en 

Zuidplantsoen. Reden hiervoor is dat de Wet op begraven en begraafplaatsen uit 1869 bepaalt dat: 

"geene begraafplaats wordt aangelegd dan op den afstand van ten minste 50 meter van elke 

bebouwde kom eener gemeent." Op het moment van uitbreiding van de begraafplaats verschuift 

namelijk ook de grens van de bebouwde kom in zuidelijke richting. Met de komst van de nieuwe 

woonwijken en gebouwen voor de TU komt de begraafplaats steeds meer in de stad te liggen.  

Op 21 december 1940 wordt een monument, vervaardigd door de beeldhouwer D. Bus, opgericht 

voor de gevallenen, die in de strijd om Delft in mei 1940 zijn omgekomen. Hier wordt nog ieder jaar 

op 4 mei een herdenking georganiseerd. Pas in de jaren '50 is het wachtgebouwtje vervangen of 

aangepast tot het huidige karakteristieke aulagebouw. In 1998 is de begraafplaats gedeeltelijk 

gerestaureerd en is de aula voorzien van een horizontale uitbouw ontworpen door de architecten 

Brouwer en Steketee. De horizontale lijnen van dit ontwerp vormen een mooi contrast met het 

verticale ontwerp van de oorspronkelijke aula. 

De Delen 2 en 3 (verschenen in volgende Wijkkranten) worden hier direct achter geplaatst. 

 

Algemene begraafplaats Jaffa en Zuidplantsoen 

Deel2 _ Groenaanleg  

De algemene begraafplaats Jaffa is een rijksmonument (het zuidelijk deel) en maakt samen met 

het Zuidplantsoen onderdeel uit van het Beschermd Stadsgezicht TU Noord. Het gebied toont een 

combinatie van cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen uit het oude ontginnings- en 

polderlandschap met een groenaanleg in landschappelijke en architectonische stijlen. Het artikel is 

gebaseerd op een tekst in de rapportage “ Inventarisatie en waardestelling vooroorlogs groen in 

Delft” van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Delfland uit 2009. In 

deel 1 (de vorige wijkkrant) werd de historische ontwikkeling geschetst, nu is de aandacht voor het 

groen.  

De uitbreidingsplannen voor de begraafplaats komen tot stand onder leiding van de directeur 

Openbare Werken, ir. J. de Booy. In zijn aanbiedingsbrief bij het voorlopige plan voor de 

begraafplaats uit 1925 zegt hij dat: "een begraafplaats zooveel mogelijk een aantrekkelijke tuin moet 

zijn en zoo min mogelijk een in rechthoekige vakken ingedeelde gravenbergplaats." Ook wordt er een 

nieuwe entree ontworpen, waarin de oude entree wordt opgenomen. Hiervoor wordt een deel van 

de oude Kloosterwatering gedempt. Dit gedempte gedeelte wordt de nieuwe centrale as waarop een 

“eenvoudig wachtgebouwtje”, later de aula, wordt gesitueerd. Parallel aan de oude wordt een 

nieuwe entree gemaakt met: "de bedoeling dat begrafenisstoeten binnen zullen komen door den 
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ouden ingang, kunnen oprijden naar het wachtgebouwtje en weer kunnen vertrekken door den 

nieuwe uitgang, zoodat geen hinderlijk elkaar voorbijrijden ontstaat. De oude Jaffalaan blijft dus als 

oprijlaan geheel bestaan. De plaats van de lanen, die het wachtgebouwtje met de oude begraafplaats 

en met den nieuwen uitgang verbinden zijn nauwkeurig vastgelegd." De symmetrische opbouw van 

de Jaffalaan en het voorplein wordt doorgezet in het beplantingsplan. Zo loopt de kastanjerij langs de 

wetering door tot op het binnenplein. Over de voorkeur en ruimtelijke werking van twee 

uiteenlopende ontwerpen voor de nieuwe entree is in de periode 1929-1930 uitvoerig gediscussieerd 

door het toenmalige gemeentebestuur, de Commissie Openbare Werken en de 

Schoonheidscommissie. Belangrijk worden gevonden het: "vrije doorkijken van het voorplein naar 

het binnenplein en de beleving van het binnenplein gezien vanaf het gebouwtje." Ook het: "uitzicht 

op dit monumentaal gelegen gebouwtje" wordt door de Schoonheidscommissie belangrijk gevonden. 

Beplanting van een centraal toegangspad op het binnenplein met cipressen zoals voorgesteld door 

een raadslid van de Commissie Openbare Werken wordt om deze redenen afgewezen. "Voor het 

overige, de nadere invulling van de begraafplaats, wordt aanbevolen het inzicht van een tuinarchitect 

in te winnen." aldus dhr. J. de Booij. De opzet van de begraafplaats krijgt een gebogen 

padenstructuur en een grote afwisseling aan boomsoorten en sierplanten. Deze structuur is nog 

steeds aanwezig.  

Het terrein bestemd voor de uitbreiding van de begraafplaats is 2,3 ha groot en wordt opgehoogd 

met 2,5 meter duinzand, 0,5 meter boven het zomerwaterpeil van de Wippolder. Draineerleidingen, 

liggend op de zeekleilaag, draineren het water af naar een om de begraafplaats heen gegraven 

nieuwe sloot. Deze staat in verbinding met het polderwater. De uitbreiding wordt uiteindelijk in twee 

fasen gerealiseerd, waardoor de begraafplaats, nu 4,4 ha groot, uit vier verschillende delen is 

opgebouwd en ingericht: de eerste aanleg als bijzondere begraafplaats, vervolgens het gedeelte 

achter de doornen haag, de noordelijke uitbreiding uit 1929 en vervolgens nog het zuidoostelijke 

gedeelte voorbij de afbuiging van de Kloosterwetering uit 1955. Door het gebruik van bestaande 

lijnen uit het landschap zoals de loop van Kloosterwetering, de vereisten ten aanzien van de hygiëne 

(ringsloot en vijftig meter afstand tot bebouwing, waardoor het Zuidplantsoen als groene buffer 

noodzakelijk is), is er een uniek ensemble en een afwisselend geheel ontstaan, waarin zowel 

landschappelijke als geometrische stijlen op elkaar aansluiten.  

Een deel van de Kloosterwetering loopt achter de aula door en vormt ook hier de centrale as die de 

verschillende delen van de begraafplaats verbindt. De sfeer is hier besloten, onder andere door de 

vele hoog opgaande en overhangende beplanting en de kleinschaligheid van de aangrenzende 

grafperken, beelden, zerken en sierbeplanting. Door de ophoging van het terrein ligt de watergang 

hier in de beleving veel lager of dieper dan buiten de begraafplaats. Hierdoor beleef je dezelfde 

watergang hier totaal anders dan aan de buitenkant van de begraafplaats, waar de wetering langs de 

Jaffalaan loopt. De ophoging van het terrein en de watergang rondom de begraafplaats maken van 

het Jaffa een groen fort en daarmee tot een bijzonder element te midden van het lagergelegen 

Zuidplantsoen en de twee TU-wijken. Dit karakteristieke beeld wordt versterkt door de bij de 

oorspronkelijke aanleg behorende hoog opgaande Italiaanse populierenrij op de rand van de 

begraafplaats. Deze populieren rij is onder andere als gevolg van wateroverlast nog voor 30% in tact.  

Aan de westzijde, de ingang van de begraafplaats, vormt de begraafplaats nog steeds een prachtig 

geheel met de statige voormalige toegangsweg Jaffalaan, de Prins Bernhardlaan en de voormalige 

Kloosterwetering in het midden van de twee lanen. Ze maken, als waren ze de oprijlaan tot een 
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landgoed, onderdeel uit van de groene as met aan weerszijden monumentale kastanjes die 

doorlopen tot op het voorplein van de begraafplaats zelf. Van belang zijn verder de symmetrisch 

opgebouwde ingangspartij met zichtlijn van en naar de begraafplaats en het Aulagebouw. Ook het 

hoogteverschil tussen de begraafplaats en de omgeving is kenmerkend. De hoog opgaande 

beplanting op de begraafplaats, waaronder de Italiaanse populierenrij langs de randen, versterken 

visueel dit effect. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door een vroegere kavelsloot met aan de 

noordzijde een wandelpad. Samen met het opgaand geboomte van het oudste deel van het Jaffa 

vormt deze zuidrand een smaakvolle grens en overgang met de (post)moderne ontwerpen van 

Houben (TU Bibliotheek met grasdak) en Bakema (TU Aula). Het nieuwbouwpaviljoen op de hoek van 

de Mekelweg en Christiaan Huygensweg doet afbreuk aan deze smaakvolle relatie evenals de iets ten 

noorden hiervan gelegen bushalte. Deze rafelrand ontneemt het zicht op de groene oase van Jaffa. 

Aan de oostzijde is het beeld gemengd. Gezien vanuit het zuiden is er eerst een fraaie verbinding 

tussen het grasveld met wandelpaden en de lange zichtlijn van de Koningin Emmalaan met zijn 

natuurvriendelijke oevers. Deze relatie is bijna complementair met die van de westzijde. Naar het 

noorden toe echter verandert dit in het deel vanaf het begin van de Muyskenlaan tot aan het 

Zuidplantsoen. Hier is een rafelrand ontstaan met een koffietent, een vrijstaand laag gebouw – 

overigens met de verbouwing tot uitvaartcentrum een verbetering ten opzichte van de 

jongerensoos-  een met hekken omgeven voelbalveldje, een donkere, levenloze en onzichtbare poel 

en de recente nieuwbouw van twee appartementsgebouwen. 

De Muyskenlaan is een monumentale en karakteristieke kastanjelaan met tweeëntwintig witte 

paardenkastanjes en van belang voor de beleving en ruimtelijke kwaliteit van het geheel, maar 

ontbeert elke functie als een oud restant van een voorgenomen wegenstructuur van na de aanleg 

van het rode chemiegebouw. Dit beeld van een rafelrand zet zich door aan de noordzijde, de kant 

van het Zuidplantsoen. Hier is de oorspronkelijke relatie van het Zuidplantsoen en Jaffa met de 

monumentale achterzijde van Rode Scheikunde vrijwel geheel teloor gegaan door parkeerplaatsen 

en een rioolpompgebouw. De op zich fraaie wandelpaden in het Zuidplantsoen worden hierdoor van 

hun charme beroofd. Een recente herinrichting heeft plaats gevonden in een deel van het 

Zuidplantsoen 

Begraafplaatsen als Jaffa zijn oorden vol symbolen die verwijzen naar de eeuwigheid, het leven na de 

dood of de deugden van overledenen. De grafzerken en gebouwen getuigen hiervan maar ook het 

groen speelt een belangrijke rol. De taxus, hulst en klimop symboliseren als altijd groenblijvende 

planten de onsterfelijkheid. En ook de eik is al sinds de oudheid het symbool van 

onverwoestbaarheid en eeuwig leven. Van de natuur gaat een troostrijke werking uit. De hangende 

takken van de treurwilg, treures en treuriep symboliseren de tranenstroom die in de aarde verdwijnt. 

De begraafplaats verandert door het groen in een waar lusthof waar de nabestaanden in alle rust 

kunnen treuren om hun verlies. Op begraafplaats Jaffa komen maar liefst vijftig geregistreerde 

monumentale bomen voor, waaronder solitaire en groepen witte en rode paardenkastanjes, diverse 

soorten platanen en beuken, twee zomereiken, es, treures, (witte) esdoorns, boomhazelaar, twee 

prieeliepen, lindes en drie watercypressen.  

In deel 3 (de volgende Wippolderwijkkrant) gaan we in op het belang voor de gemeente Delft van  

het groen van de begraafplaats Jaffa en het Zuidplantsoen.  
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Algemene begraafplaats Jaffa en Zuidplantsoen  

Deel 3_ Belang voor de gemeente Delft  

De algemene begraafplaats Jaffa is een rijksmonument (het zuidelijk deel) en maakt samen met 

het Zuidplantsoen onderdeel uit van het Beschermd Stadsgezicht TU Noord. Het gebied toont een 

combinatie van cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen uit het oude ontginnings- en 

polderlandschap met een groenaanleg in landschappelijke en architectonische stijlen. Het artikel is 

gebaseerd op een tekst in de rapportage “ Inventarisatie en waardestelling vooroorlogs groen in 

Delft” van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Delfland uit 2009. In 

deel 1 werd de historische ontwikkeling geschetst en in deel 2 was er uitgebreid aandacht voor de 

cultuurhistorische waarde van het groen.   

Als een van de oudste begraafplaatsen, met een groenaanleg in gemengde landschapsstijl waarbij 

ook cultuurhistorische landschapselementen uit de ontginningsperiode ( 11, eeuw) nog zichtbaar zijn 

in de huidige groenstructuur en aanleg, zijn Jaffa en Zuidplantsoen van grote waarde voor de stad. 

Jaffa is de oudste begraafplaats van Delft waar nog begraven wordt. Naast de functie als 

begraafplaats heeft Jaffa door het oude bomenbestand en de waterpartijen een belangrijke functie 

voor de natuur(beleving) in de stad.  

Het Zuidplantsoen en Jaffa vormen de grens tussen de vooroorlogse en naoorlogse TU-gebouwen en 

vormen tevens een buffer tussen beide. De Algemene begraafplaats Jaffa, waaraan duidelijk de 

verschillende perioden van haar ontstaan herkenbaar zijn, heeft bijzondere waarde omdat het een 

groen rustpunt vormt te midden van dit verstedelijkt gebied. Het is een vrij gaaf gebied dat vanwege 

de entreepartij met aula een zekere monumentaliteit bezit en een rijke variëteit kent aan graven. 

Deze graven hebben cultuurhistorische waarde en zijn van belang voor de geschiedenis van Delft, 

met name de relatie tot de Technische Universiteit (graven van rectoren en professoren) en de 

vroege industriële ontwikkeling (graf van Van Marken en zijn vrouw).  

Ruimtelijke kwaliteit  

De ruimtelijke kwaliteit is groot. Bestaande lijnen uit het landschap zoals de Kloosterwetering zijn 

nog goed herkenbaar. Daarnaast zijn er zowel landschappelijke als architectonische stijlen toegepast 

die op mooie wijze op elkaar aansluiten.  

Het oudste gedeelte van begraafplaats Jaffa is het meest duidelijk in landschapsstijl aangelegd. 

Kenmerkende elementen van de late landschapsstijl (ca. 1815 - 1870) zijn de gebogen lanen, 

vergezichten, open weiden, hier en daar beplant met een solitaire (exotische) boom, of een 

aaneengesloten groep bomen en omzoomd door boomcoulissen, grote vloeiend verlopende 

waterpartijen waaromheen een wandeling loopt, kunstmatig aangebrachte glooiingen, soms 

bloemdragende heesters in de buurt van de bebouwing. De afwisseling tussen open en gesloten en 

tussen licht en donker tijdens de wandeling is groot; de gazons lichten op tussen de in dumps 

aaneengesloten en verspreide boomgroepen. De groenaanleg op de begraafplaats, waaronder vijftig 

monumentale bomen is grotendeels authentiek. De groenaanleg van het Zuidplantsoen is, hoewel 

plaatselijk verstoord, van grote waarde. Het in landschappelijke stijl aangelegde plantsoen heeft, 

afgezien van de later ontstane rafelranden, een grote ruimtelijke kwaliteit in wisselwerking met de 

begraafplaats en de overige omgeving.  
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Ondanks het feit dat er met name in het omringende Zuidplantsoen verschillende ruimtelijke 

ingrepen hebben plaatsgevonden, zijn het Jaffa en het Zuidplantsoen van belang vanwege de 

gaafheid van het ontwerp. Er is nog een aantal oorspronkelijke elementen aanwezig, te weten: 

• de herkenbaarheid van de oude ontginningsstructuur van de Kloosterwetering;  

• het ontwerp (ten dele) uit 1887 van gemeentearchitect C.J. de Bruyn Kops voor de entree 

langs de Kloosterwetering en de dienstwoning rechts van de ingang;  

• de graven van Jacobus Cornelis van Marken en zijn vrouw Agneta van Marken-Matthes, 

stichter van onder meer de Gist- en Spiritusfabriek en het Agnetapark en de graven van de 

professoren Cohen en Huet van de Polytechnische School;  

• de uitbreidingsplannen uit 1925 voor de begraafplaats en het Zuidplantsoen van de directeur 

Openbare Werken, ir. J. de Booij;  

• de bij de oorspronkelijke aanleg behorende hoog opgaande Italiaanse populierenrij op de 

rand van de begraafplaats;  

• de maar liefst vijftig geregistreerde monumentale bomen, waaronder solitaire en groepen 

witte en rode paardenkastanjes, diverse soorten platanen en beuken, twee zomereiken, es, 

treures, (witte) esdoorns, boomhazelaar, twee prieeliepen, lindes en drie watercypressen. 

(bron: Inventarisatie en waardestelling vooroorlogs groen in Delft van de KNNV, afdeling Delfland uit 

2009) 

 

 
Najaar 2016 (2) 

Grote veranderingen in TU Noord? 
 

Buurtbewoners zal het de afgelopen maanden zijn opgevallen: verhuiswagens reden af en aan en 

er kwam zelfs een enorme verhuiskraan aan te pas. De gebouwen voor Biotechnologie aan de 

Julianalaan 67 en Chemical Engineering, Julianalaan 136, zijn leeg gemaakt en krijgen een nieuwe 

bestemming. Een belangrijke wens van zowel TU Delft als bewoners is om bij deze herontwikkeling 

de leefbaarheid te verbeteren en de enorme verkeersdrukte te verminderen. TUD werkt samen 

met gemeente en andere partijen – waaronder bewoners – aan een integraal plan. 

Door de nieuwbouw voor Technische Natuurwetenschappen aan de Maasweg, naast het 

reactorinstituut, kan het oude gebouw van Biotechnologie, ook bekend als Kluyverlaboratorium of 

Technische Botanie een nieuwe toekomst krijgen. Alleen het meest zuidelijk gelegen stukje bij de 

ingang van de Botanische Tuin met onder andere de museumwinkel blijft voorlopig in gebruik voor 

de Tuin. Vanuit de TU worden plannen ontwikkeld om ruimte te maken voor startende 

ondernemingen op het gebied van ‘robotica’’, toepassingen die geautomatiseerd produceren of 

ondersteunen, denk aan robotarmen of automatische grasmaaiers. Het nieuwere deel van het 

gebouw wordt het eerst in gebruik genomen, op termijn kan worden uitgebreid naar het oude deel. 

Het gebouw voor Chemical Engineering, beter bekend als Gele Scheikunde, is een ander verhaal. In 

2007 werd nog het plan vastgesteld om alles te slopen en er enkele honderden nieuwe woningen te 

bouwen, maar in 2009 haalde de rechter hier een streep door en maakte vervolgens de recessie een 

eind aan de sloop- en nieuwbouwplannen. Het gebouwencomplex staat nu leeg, maar is ook niet 
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eenvoudig te hergebruiken door het jarenlang gebruik voor chemische doeleinden. Concrete ideeën 

om op korte termijn hier een nieuwe bestemming te ontwikkelen zijn er nog niet. 

Van de oorspronkelijke plannen van de TU en gemeente uit 2003 om TU Noord af te stoten is weinig 

terecht gekomen, de gedeeltelijke sloop van het oude hoofdgebouw is net op tijd afgewend en 

inmiddels is Bouwkunde een nieuw ‘icoon’ van de buurt. Daarmee is de wens ontstaan om dit 

noordelijkste deel van de TU op een goede manier te verbinden met de historische binnenstad, een 

‘groene loper’ van centrum naar campus als het ware. Daarin passen geen grote verkeersstromen 

met dagelijkse opstoppingen rond het Poortlandplein. 

Groot was het enthousiasme bij bewoners toen de door de TU aangetrokken architect, Rients 

Dijkstra, zijn ideeën presenteerde om de verkeerssituatie in de buurt te verbeteren. Rients Dijkstra is 

niet alleen oprichter en belangrijkste ontwerper van het bureau Maxwan, maar ook Rijksadviseur 

Infrastructuur en Stad en hoogleraar urbanism (stedenbouw) én daarnaast goed bekend met de 

omgeving vanwege zijn studie en werk in Delft. Er is daarom goede hoop dat de ambities van TU 

delft, samen met de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Stadsbouwmeester Wytze Patijn pleit 

ook voor integrale ontwikkeling van dit deel van de wijk waar goede verkeersoplossingen deel van 

uitmaken. Inmiddels is met een ruime vertegenwoordiging vanuit de buurt enkele keren gesproken 

over het planproces  en de eerste ideeën hierin en zeker is dat de open houding vanuit TUD, met 

name TU Vastgoed, voor een goede start heeft gezorgd. Via de Wijkkrant en de website van de 

Belangenvereniging TU Noord zullen we verder berichten. 

 

Gele Scheikunde, ca. 1960 (foto TU Delft) 
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Artist impression voor Julianalaan 67 uit 2008 (uit Groene Stadscampus, kwaliteitsvisie buitenruimte 

TU Noord Delft. Studie in opdracht van gemeente Delft. Buro Sant en Co, 2008) 

 

 
Voorjaar 2016 

Overlast touringcars uit binnenstad verplaatst naar 
Zuidplantsoen 
 
 

Al jarenlang is de grote hoeveelheid touringcars in de binnenstad een ergernis voor de bewoners, 

vooral rond de Nieuwe Langendijk. Het gaat om zo’n 5.000 bussen per jaar die vaak uren lang 

geparkeerd staan, in veel gevallen met draaiende motor. Vanaf nu mogen de bussen alleen nog 

maar toeristen laten uitstappen en instappen bij het New Hampshirehotel aan de Koepoortplaats 

om vervolgens in het park aan het Zuidplantsoen te parkeren. De bewoners van het Zuidplantsoen 

zijn boos en overwegen juridische stappen samen met de Belangenvereniging TU Noord. 

 

De gemeente dacht de ideale oplossing te hebben gevonden in een weinig gebruikt parkeerterrein 

aan het Zuidplantsoen. Dit terrein is alleen toegankelijk voor grote voertuigen zoals vrachtwagen en 

bussen. Helaas was verantwoordelijk wethouder Harpe (VVD) niet op de hoogte van de 

voorgeschiedenis van dit stukje van onze buurt… 

 

Al in 1868 wordt buiten de binnenstad van Delft een begraafplaats aangelegd: Jaffa. Lange tijd is dit 

een groot, rustig parkachtig terrein. Vanwege de eisen voor begraafplaatsen ligt er een groene gordel 
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omheen waar geen land- of tuinbouw plaats mag vinden.  Als in de jaren ’20 het gebouw voor Rode 

Scheikunde wordt gebouwd, het tegenwoordige TU Bouwkunde, wordt In 1929 het Zuidplantsoen 

aangelegd. Samen met Jaffa vormt het Zuidplantsoen het belangrijkste groengebied in de Wippolder 

– een wijk die arm is aan grotere groenvoorzieningen. Aan de kant van de TU Bibliotheek sluit het 

groen mooi aan op het Mekelpark en ook de oostzijde en de westzijde zijn nog redelijk intact. Naar 

het noorden toe verandert dit beeld. De Muyskenlaan is een monumentale en karakteristieke 

kastanjelaan met tweeëntwintig witte paardenkastanjes, maar in de omgeving en langs de weg 

Zuidplantsoen is in de loop der jaren een ‘rafelrand’ ontstaan met een aantal kleinere en grotere 

bouwwerken, een pompstation en parkeerterrein. 

 

Illegaal parkeerterrein 
 

Wat niet algemeen bekend is, en zelfs bij de wethouder niet bekend leek te zijn, is dat het 

‘vrachtwagen-parkeerterrein’ niet alleen in het park ligt, maar daar officieel ook als 

groenvoorzieningen deel van uitmaakt. 

In de jaren ’80 en ’90 ondervond de TU Delft achter het toenmalige hoofdgebouw (nu Bouwkunde) 

overlast van parkerende vrachtauto’s en soms een groot aantal wagens van kermisexploitanten. 

Hoewel dit grond van de TU betrof, wilde de gemeente hier aanvankelijk niets aan doen. Om vooral 

de incidentele kermiswagens toch een plek te kunnen bieden is toen tijdelijk een deel van het park 

voorzien van grasklinkers: groen en toch geschikt om af en toe te parkeren. Al snel werd dit een 

parkeervoorziening voor vrachtwagens. 

 

Met de bouw van de appartementencomplexen Oxford en Cambridge als onderdeel van het plan TU 

Noord ontstond discussie over het verdwijnen van groen. Ook een groot deel van de Botanische Tuin 

was immers al opgeofferd voor nieuwbouw – die overigens pas dit jaar begonnen is. Toenmalig 

wethouder Grashoff (Groenlinks) zegde voor het eerst in 2004 toe dat de omgeving van de 

nieuwbouw aan het Zuidplantsoen groen zou worden: de parkeervoorziening kwam onder de 

gebouwen en het parkeerterrein voor incidentele kermiswagens kwam in 2007 op de 

bestemmingsplankaart als groenvoorziening. Het parkeren zou daar verdwijnen. 

 

Overgangsrecht 
 

Omdat het terrein voor 2007 al jaren in gebruik was als parkeerterrein, werd het parkeren nog 

gedoogd voor kermiswagens. Zulk oud gebruik dat in strijd is met een nieuw bestemmingsplan is niet 

direct onmogelijk, maar moet binnen tien jaar eindigen. Dat betekent dat uiterlijk in juni 2017 de tien 

jaar voorbij zijn, waarin het ‘strijdige’ gebruik moet stoppen. En de strijdigheid mag niet verder 

toenemen, dat wil zeggen dat er niet meer geparkeerd mag worden dan in 2007. Dat hebben we de 

gemeente laten weten. Wethouder Koning (PvdA), opvolger van Grashoff, heeft met het 

bestemmingsplan echter de belofte dit stukje groen te maken herhaald. 

 

Groenblauwe belofte 
Alsof de beloftes in 2004 en 2007 nog niet genoeg waren werd zelfs een plan gemaakt door de 

gemeente, in 2012 vastgesteld onder wethouder Junius (CDA), waarin nogmaals toegezegd werd het 

parkeerterrein weer groen te maken. Ooit was het een grasveld met wandelpaden en opnieuw zou 
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dit stuk bij het park komen. Helaas was er toen en nu nog steeds geen geld voor de uitvoering. De 

eerdere verplichting werd in het plan Groenblauw Delft Zuidoost daarom benoemd als ‘kans’. 

Wethouder Junius bleef in gesprekken met bewoners bij haar groene belofte… 

 

Hoe betrouwbaar is het stadsbestuur? 
 

Inmiddels zijn we een reeks beloftes en vele jaren verder en lijkt de huidige wethouder, Harpe, geen 

boodschap te hebben aan eerdere beloftes en de verplichting van het bestemmingsplan TU Noord. Er 

is de bewoners toegezegd om in de gaten te houden of het echt zo erg is als de bewoners vrezen. De 

verwijsborden voor de touringcars hangen er al en de bewoners kunnen zich instellen op zo’n 10.000 

extra busritten dit jaar bovenop de grote stroom verkeer die Julianalaan, Poortlandplein en 

Schoemakerstraat al te verwerken krijgt. Ook om dat verkeersprobleem op te lossen is voorlopig 

helaas geen geld. Mocht er vanuit de gemeente geen betere oplossing komen voor de overlast van 

de touringcars dan wordt een juridische procedure overwogen. Politieke beloftes – we komen er 

weer op terug in verkiezingstijd… 

 

 
Najaar 2015 

Goed nieuws voor wandelaars (en honden?) 
 

De Wippolder krijgt een nieuw park midden op het voormalige TNO-terrein tussen A13 en de 

Schoemakerstraat. Het park wordt ruim 2 hectare ofwel zo’n 3 voetbalvelden groot. LANDLAB, 

studio voor landschapsarchitectuur uit Arnhem, stelde een plan op. Als het gebied openbaar 

toegankelijk wordt – en dat is de bedoeling – kunnen buurtbewoners er wandelen, spelen of 

misschien de hond uitlaten. 

Oplettende buurtbewoners zal het niet ontgaan zijn: links van de oude ingang van het TNO-terrein is 

het groen verwijderd en een groot reclamebord geplaatst dat een leven vol vriendschappen belooft 

aan toekomstige bewoners. Ook aan de andere kant, zichtbaar vanaf het fietspad naar de fietstunnel 

onder de A13, staat een dergelijk bord. Daar is de kruidenrijke bloemenweide nog aanwezig. 

LANDLAB heeft al in 2013 van AM Wonen de vraag gekregen een plan uit te werken, maar omdat de 

ontwikkelingen langer op zich lieten wachten wordt pas in de loop van dit jaar begonnen met de 

verdere uitwerking, naar is toegezegd in afstemming met omwonenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ambitie voor het park is al uitgeschreven in het Beeldkwaliteitsplan. 

HET PARK 

De centrale groene ruimte in de Professor Schoemakerplantage is Het Park. Het 

karaktervolle en lommerrijke hart van de wijk. Het is een park voor beleving en gebruik. 

Een groene ruimte voor spel, vermaak, maar ook voor rust en ontspanning. Het Park heeft 

een uitgesproken beeld door de samenhangende combinatie van een glooiend maaiveld, 

slingerende paden, kleurrijke heesterranden en opvallende bomen. De gekozen 

boomsoorten contrasteren bewust met de landschappelijke beplanting buiten de 

Professor Schoemakerplantage om het park een unieke uitstraling te geven.  

De ruimtelijke compositie van het Park is zo opgezet dat de parkruimte maximaal beleefd 

wordt. Het Park is nergens in geheel te overzien, de kijkrichting wordt opgevangen, 

afgebogen en verspringt. De precieze plaatsing van de bomen, heesters en heuvels 

maakt lange diagonale zichtlijnen mogelijk. Deze combinatie zorgt ervoor dat het park 

groter lijkt dan het feitelijk is. 
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Door de onverwachte werkzaamheden in het groen en vooral door het onverwachte plan voor 

hoogbouw direct achter de woningen aan de Prof Evertslaan werd de vriendschap met de buurt op 

de proef gesteld. Toen er ook nog eens allerlei vragen en zorgen opkwamen over geluidhinder en 

verkeer, water en natuur in het gebied, is een kritische reactie geschreven naar de gemeente. 

Juridische procedures en negatieve publiciteit dragen niet bij aan de kans op levenslange 

vriendschappen en gelukkig bleek verantwoordelijk wethouder Harpe bereid tot een gesprek over de 

hoogbouw en het groen. Na de nodige gesprekken is door de gemeente aangeboden de meest 

hinderlijke hoogbouw met 10 meter te verlagen. 

Een belangrijke zorg betreft de vraag of het park er snel komt en niet pas over 10 of 20 jaar en of het 

gebied ook voor iedereen toegankelijk wordt. het lijkt er op dat een beide wensen tegemoet kan 

worden gekomen. Of er aan de bouwplannen niet toch zulke grote bezwaren blijven kleven dat de 

bezwaren blijven bestaan zal moeten blijke uit de behandeling van het bestemmingsplan door de 

gemeente raad die hierin – afgezien van een eventuele rechter – het laatste woord heeft. Over het 

groen zijn bewoners inmiddels al wat meer hoopvol gestemd dan eerder dit jaar; een begin van 

vriendschap? 
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(bij de afbeeldingen: bouwbord langs het IJsmeesterpad met detailfoto, artist impression van het 

park, plattegrond van een mogelijk ontwerp, sfeerimpressie van het leven in Prof 

Schoemakerplantage.) 
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 Zomer 2015 

Wonen op een plantage, kan dat in de Wippolder? 
 

Na jaren van voorbereiding is het plan bekend gemaakt voor woningbouw tussen de A13 en de 

Schoemakerstraat op het voormalige TNO-terrein: de Schoemakerplantage. De verwachtingen in 

de buurt waren hoog gespannen, maar worden deze waar gemaakt? Het plan heeft zeker een 

aantal goede punten, maar ook enkele minder aangename verrassingen. De meningen blijken 

verdeeld en het laatste woord is nog niet gezegd. 

Een terrein van 29 hectare – meer dan 35 voetbalvelden – wacht al ruim tien jaar op een nieuwe 

bestemming. In 2005 werd het gebied in vier delen opgedeeld: een kwart TNO, een kwart nieuwe 

woningen en de rest nieuw bedrijventerrein. De plannen wijzigden en enkele jaren later werd één 

grote nieuwe woonwijk voorbereid waarvoor uiteindelijk in 2010 een overeenkomst werd gesloten 

tussen gemeente en de projectontwikkelaars AM en Staedion. Er zouden 800 tot 2.400 woningen 

moeten komen. De crisis zette echter door, de vraag naar woningen nam af en de eisen voor het 

gebied, vooral voor groen, waterberging en geluidbeperking van de A13 maakten het plan minder 

aantrekkelijk voor ontwikkeling. Het drassige terrein werd wel verder bouwrijp gemaakt, maar in de 

loop der jaren nam de natuur het over. Padden, kikkers, weidevogels, vleermuizen en moerasplanten 

vestigden zich, ondanks draineren en maaien. 

Om de ontwikkeling van nieuwbouw meer in balans te brengen met groen en water, is voor Delft 

Zuidoost een Groen-blauwplan opgesteld, ook voor het TNO Zuidpoldergebied. Bij de uitwerking van 

dit plan zijn allerlei partijen betrokken waaronder de Belangenvereniging TU Noord en de 

ontwikkelcombinatie AM Staedion. Verschillende keren is door de Belangenvereniging gepleit voor 

tijdelijk gebruik van het gebied voor bijvoorbeeld natuur, recreatie of tuinen. Zonder resultaat. 

Weliswaar is toegezegd dat het gebied een park en waterpartijen zou krijgen, maar verder dan de 

tekentafel is dit plan niet gekomen. 

Schoemakerplantage 

Nu ligt er dan een eerste plan voor een deel van het gebied. Het idee is om beetje bij beetje 

woningen te ontwikkelen, te beginnen in de noordwesthoek, nabij de hoek Schoemakerstraat – Prof 

Evertslaan. In januari van dit jaar zijn allerlei partijen, van bedrijven en gemeente tot verenigingen en 

bewoners door de ontwikkelaar gevraagd om in creatieve bijeenkomsten mee te denken over het 

karakter van de nieuwe woningen. Groenstedelijk wonen in een fijne, rustige omgeving –wie wil dat 

niet? Dat de A13 nogal veel geluid produceert, maakt het wel wat lastiger om een ideale woonbuurt 

te ontwikkelen. 

Positief is zeker de ambitie om een park en waterpartijen aan te leggen en woningen te ontwikkelen 

waar vraag naar is. Een groot deel van het gebied blijft waarschijnlijk braak liggen en planten en 

dieren hebben daar onbedoeld profijt van. Maar het is niet alles groen wat er blinkt of klinkt… 
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Compositietekening van een deel van het plangebied, het donkere blok is de nieuwe hoogbouw, rechts daarvan TU Vista 

Groot was de teleurstelling bij een aantal direct omwonenden toen in april het 

ontwerpbestemmingsplan bekend werd – dat als concept in januari al gereed was – en waar tot 40 

meter hoge nieuwbouw letterlijk zijn schaduw over de woningen aan de Professor Evertslaan werpt. 

Of aan de hoogbouw behoefte is moet natuurlijk nog blijken. Het iets verder gelegen plan voor de 

Pauwmolen woontoren met ruim 300 woningen op de rand van de A13 is na het bouwrijp maken ook 

alweer een wilgenbos aan het worden. Maar dat de hoogbouw op het TNO-terrein uitgerekend op de 

enige plek komt in het gebied waar bewoners er het meeste last van hebben, is op zijn minst 

onhandig of, erger, laat zien dat de ontwikkelaars de omwonenden geen probleem vinden. 

Een grote tegenvaller is ook dat er geen geluidwal of –scherm tussen A13 en de nieuwe woonbuurt 

komt. De nieuwe woningen zouden daarmee duurder worden en dat is niet ‘doelmatig’ volgens de 

ontwikkelaar. Dat ook gebruikers van het groengebied en omliggende woningen zouden kunnen 

meeprofiteren van de geluidswal lijkt niet te zijn bedacht. Omwonenden vrezen daarbij door 

reflecties van de nieuwbouw zelfs een toename van het geluid. Na gesprekken met de gemeente en 

ontwikkelaar is toegezegd dat dit punt verder onderzocht zal worden. 

Hoewel de geluidbelasting op een deel van de nieuwe woningen de hoogst toelaatbare grens 

overschrijdt, is een ontsnappingsroute gevonden in een zelden toegepaste tijdelijke wet, de 

Interimwet Stad en Milieubenadering. Met die wet kan de gemeenteraad al dan niet tijdelijk een 

uitzondering toestaan als milieumaatregelen zoals een geluidscherm niet haalbaar zijn. Het is de 

vraag of deze oplossing houdbaar is: de ontwikkelaar heeft aangegeven dat een geluidscherm te duur 

is en dus niet ‘doelmatig’. Bij deze rekensom zijn vraagtekens te plaatsen, zeker als bedacht wordt 

dat indirect en later veel meer woningen profiteren van een scherm. 

Bewoners van TU Vista, de flat aan de Schoemakerstraat – Van Emdenstraat, maken zich verder 

zorgen over de verkeersafwikkeling van en naar de Schoemakerstraat: het is nu al een behoorlijk 

probleem dat met dit bestemmingsplan niet verbetert, wel verergert. Ook bestaan er zorgen over het 

windklimaat: na realisatie van de nieuwe hoogbouw kan er wel eens een flink ‘tochtgat’ zijn ontstaan 

op de Van Emdenstraat.  
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Last but not least, het bestemmingsplan laat heel veel open, onder andere de vraag waar en wanneer 

groen en water – en andere voorzieningen – worden aangelegd. Na tien jaar is het wel eens tijd dat 

er een goed plan komt voor het TNO Zuidpoldergebied en die kans is er dus nu. Het geld bij de 

gemeente is op en ook AM Staedion lijkt niet genoeg te kunnen investeren in een goede 

leefomgevingskwaliteit. Maar het is te hopen dat de gemeenteraad wel kans ziet de 

Schoemakerplantage op een hoger plan te tillen en zo niet, na al die jaren wachten, dan nog maar 

wat langer wacht tot een goed plan wel doelmatig wordt.  

Informatie over het plan en inspraakreacties: www.tunoord.nl  

 

 

Het nieuwe bestemmingsplan op de plek van TNO Zuidpolder, linksboven in het vlak Fase 1 komt hoogbouw 

 

  

http://www.tunoord.nl/
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Najaar 2014 

Hoe Groen is Delft 
 

 

Een goede manier om dit te achterhalen is om het Delftse groen te vergelijken met dat van andere 

grote(re) steden van Nederland. Daarom keken we snel naar de resultaten van het pas verschenen 

rapport van onderzoeksinstituut Alterra (Universiteit van Wageningen) dat de totale hoeveelheid 

vierkante meters openbaar groen in de bebouwde kom meet. Maar wat jammer: Delft ontbreekt!   

Zes jaar geleden (in 2008) is de Delftse groensituatie wel vergeleken met die van de (toen) 30 

grootste steden. Dit was naar aanleiding van vragen in de raad. Delft bungelde toen helemaal 

onderaan de lijst met 45,2 m2 groen per woning, ingeklemd tussen Haarlem en Den Haag.  

In de helft van de onderzochte gemeenten is de hoeveelheid vierkante meter groen per m2 

verbeterd gedurende de afgelopen vijf jaar en in de helft verslechterd. We kunnen nu alleen gissen 

aan welke kant Delft staat.  

Oost – west, kan best! 

Iedereen die bekend is met het Poortlandplein weet dat hier dagelijks flinke verkeersopstoppingen 

zijn. Bewoners van de Julianalaan tussen Oostplein en Poortland zie het ook direct vanuit hun raam 

als de A13 weer eens vast staat. Dit stukje Delft is al jaren het belangrijkste knelpunt voor verkeer 

met alle bijbehorende overlast. Wat verandert er de komende jaren hierin en is er meer nodig? 

Rond 2015 zal de A13 tussen Den Haag en Rotterdam er een tweede verbinding bij krijgen: de A4. 

Dat kan de druk iets verlichten, maar zeker is dat op termijn de A13 – met nu 170.000 auto’s per dag 

– erg druk blijft. Omdat de gemeente al jaren weet dat het Poortlandplein een knelpunt is, wordt dit 

kruispunt verbouwd tot een grote rotonde die het verkeer soepeler kan verwerken. Dat verandert 

niets aan de hoeveelheid auto’s, hooguit staan er wat minder in de file. Ook de Schoemakerstraat, de 

Mijnbouwstraat, het Mijnbouwplein en de Michiel de Ruyterweg worden of zijn al heringericht. En 

eigenlijk zouden het Oostplein en de Julianalaan (oost) ook aangepakt moeten worden volgens de 

plannen. Door de bezuinigingen is een deel van deze maatregelen naar achteren geschoven of zelfs 

helemaal niet meer gepland. En ook tram 19 is al jaren vertraagd…  

Een belangrijke oorzaak van de verkeersoverlast is dat er maar weinig verbindingen zijn die van oost 

(A13) naar west (richting stad) lopen. De TU Delft heeft de Mekelweg er uit gehaald en al het oost-

west verkeer rijdt nu om via Zuidplantsoen of Poortlandplein – Mijnbouwstraat. In het zuiden 

verdwijnt straks ook nog de Kluyverweg als belangrijke oost-west verbinding.  

Een extra oost-west verbinding is dus hard nodig. De Belangenvereniging heeft daarvoor in het 

verleden allerlei ideeën aangeleverd, deels ook met politieke partijen uitgewerkt. Tot nu toe is 

daarvan niet veel terecht gekomen, maar… 

Er is hoop! Nu Delft dit jaar weer een nieuw stadsbestuur heeft gekregen en nieuwe energie in de 

gemeenteraad, wordt er weer gesproken over een goede oplossing voor de verkeersproblemen. een 

extra oost-west verbinding onder andere. Elke oplossing heeft voor- en nadelen (al waren het maar 

de kosten), maar er lijkt nu vooral gezocht te worden naar hoe het wél kan, in plaats van hoe het niet 

kan. De komende tijd wordt er weer gestudeerd en hopelijk ook besloten om echt werk te maken 

van een goede oplossing voor de verkeersproblemen in onze wijk. We houden u op de hoogte! 
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Afbeeldingen van Tomtom verkeersinformatie met lange verkeersopstoppingen in de Wippolder bij 

file op de A13   
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Zomer 2014 

Deelnemers gezocht! 
 

 

In de wijk Wippolder, Delf Zuidoost, komen grote veranderingen. Dat is zeker. Veel minder zeker is 

wát er gaat veranderen en wanneer. Al jaren liggen er plannen voor de bouw van duizenden 

woningen, uitbreiding van kantoor- en bedrijfsruimte en grote verkeersaanpassingen. In 2003 waren 

deze plannen zelfs aanleiding om de Belangenvereniging TU Noord op te richten. Sloop van oude TU 

gebouwen, nieuwbouw in de Botanische Tuin en veel verkeer erbij: bewoners zaten er niet op te 

wachten. Door bezwaarprocedures én vooral door de recessie is het overgrote deel van de 

bouwplannen aangepast. Een deel is geschrapt, andere projecten zijn voor kortere of langere tijd stil 

gelegd of vertraagd in uitvoering. Met grote vertraging worden tram lijn 19 aangelegd en de Sint 

Sebastiaansbrug vervangen. Op het Poortlandplein komt een nieuwe, grote rotonde en de 

Mijnbouwstraat wordt tweerichtingsverkeer. 

Ook de tijd dat de gemeente grote plannen uit kon voeren lijkt voorbij. Het nieuwe stadsbestuur wil 

de gemeente veranderen van uitvoerder naar regisseur. Iedereen moet daarin meedoen: “Delft, stad 

van participatie” is het nieuwe motto. Participatie – deelname dus – voor iedereen. 

Een voorbeeld dat veel aandacht krijgt 

is de Spoorzone. Door het wegvallen 

van investeerders – banken en 

bouwbedrijven – is de gemeente 

blijven zitten met veel ‘lege’ ruimte. 

Ruimte waar een tijdelijk gebruik voor 

is gezocht en deels gevonden. Zo 

komen er een grote proeftuin waar 

iedereen een stukje in kan krijgen 

(www.delftseproeftuin.nl) en andere 

tijdelijke bestemmingen. 

Veel minder aandacht krijgt de ‘lege’ 

ruimte in de wijk Wippolder, de gebieden die al jaren lang braak liggen. Voorbeelden zijn het 

Pauwmolenterrein, het TNO-terrein, de Kanaalhof (aan de Kanaalweg waar het DISH-hotel stond) en 

het terrein van voormalig Bouwkunde. 

Het nieuwe stadsbestuur heeft echter goede voornemens en betrekt buurtbewoners bij de aanleg en 

onderhoud van groen. De gemeente stimuleert tijdelijke natuur en stadslandbouw op plekken waar 

bouwen voorlopig niet aan de orde is. Gezamenlijke moestuinen leveren een sociale bijdrage: 

mensen doen contacten op en zijn gezond actief. De groene en waterrijke inrichting van Delft 

Zuidoost wordt volgens de gemeente een voorbeeld voor de hele stad. 

Nu zijn dit mooie voornemens waar we als bewoners enthousiast van kunnen worden. Voorwaarde 

voor het welslagen van deze plannen is wel bereidheid van de grondeigenaren om mee te werken, 

steun van de gemeente, bijvoorbeeld met vergunningprocedures én deelnemers die de plannen 

willen uitvoeren.  

Dat er grote belangstelling is voor volktuintjes bewijzen de jarenlange wachtlijsten voor bestaande 

volktuincomplexen. Na het verdwijnen van de TU Delft personeelstuinen voor de aanleg van tram 19 

Delftse Proeftuin in de Spoorzone: tuinieren voor iedereen 

http://www.delftseproeftuin.nl/
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enkele jaren geleden, zijn er in de Wippolder geen volkstuinen meer. Misschien dus een extra groene 

kans voor onze wijk in de komende jaren? 

 

TNO Zuidpolder dat al jaren braak ligt en waar voorlopig niet gebouwd gaat worden 

 

 

Delft Zuidoost, een gebied met allerlei mogelijkheden van tijdelijke aard 
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Zomer 2013 

Belangenvereniging TU Noord 10 jaar 
 

 

In juni 2003 presenteerde de gemeente Delft plannen om het TU Noord gebied drastisch te 

veranderen. Er werd gesproken over de sloop van TU gebouwen, nieuwbouw van 

studentenwoningen en appartementen en hergebruik van enkele toonaangevende panden. De buurt 

schrok zich rot en besefte dat er iets moest gebeuren. Enkele bewoners namen het initiatief zich te 

verenigen om zo een sterke vuist te maken. 

Een belangenvereniging werd geboren en in september 2003 was de oprichting een feit. 

De Belangenvereniging TU Noord maakte een sterke groei mee. Veel leden meldden zich, boos of 

verontrust. Werkgroepen werden gevormd en een website speelde een belangrijke rol in de 

communicatie. De ingrijpende verandering van de woonomgeving, duizenden nieuwe woningen 

erbij, het toenemende verkeer door de wijk en de afname van groen was leuk voor de TU, maar geen 

fijn vooruitzicht voor de bewoners. En dat realiseerde men zich. Een tot dan toe rustige woonwijk 

werd opgeschud.  

Met succesvolle inspraak, overleg, zienswijzen en zelfs juridische procedures bij de Raad van State 

zijn wij er als buurt in geslaagd om tot betere plannen te komen: minder nieuwe woningen, meer 

aandacht voor het groen in de wijk En dankzij onze kennis en inzet, worden wij meer en eerder 

betrokken bij planvorming. 

Het begint bijna gewoon te worden, de belangenvereniging heeft een plek verworven, men weet ons 

te vinden als er iets dreigt of gebeurt in de buurt. TU Noord is een begrip, een bron van kennis en 

informatie. Maar het wordt ook een vanzelfsprekendheid. De krant kan ons altijd bellen als er iets 

aan de hand is, de gemeente betrekt ons tijdig bij nieuwe plannen. Het loopt allemaal wel. 

Maar, hoe gek het ook klinkt, is het soms best goed voor een belangenvereniging als de buurt weer 

eens schrikt. Als iedereen zich realiseert dat niet alles zo gewoon is. Dat er veel mensenwerk zit 

achter de belangenvereniging en (nieuwe) leden zich melden. En dat nieuwe creativiteit ontstaat als 

wij bijna voor een voldongen feit staan en alles uit de kast moeten trekken om plannen te wijzigen. 

Eigenlijk zou je dat als voorzitter best willen.  

Dat is de paradox van een 10-jarige belangenvereniging en wij blikken hier straks bij het tweede 

lustrum in september op terug. 

 

Erik van Hunnik 

voorzitter 
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Najaar 2012 

Groen  in de wijk: veel tekst, weinig daadkracht 
 

 

Het is crisis en een van de symptomen is dat er in de Wippolder minder wordt gebouwd dan werd 

gehoopt. Burgemeester en wethouders zoeken daarom naar het sleuteltje om deze projecten alsnog 

te realiseren. En dan wordt er vooral gezocht naar ‘dwarsbomers’.  Dit zijn redenen voor 

projectwikkelaars om te zeggen: wat moet ik nu precies doen, waarom en  waarom zo lastig?  Het 

college denkt dat regels ten aanzien van groen zo’n belangrijke dwarsbomer vormen en dus moet het 

groenbeleid worden herzien en minder streng worden. Uit de eerste concepten van de nota groen 

die de Belangenvereniging mocht inzien blijkt dat de gemeente natuur in de wijk weliswaar belangrijk 

vindt, maar dat ze het behouden en realiseren van ervan wil  overlaten  aan het enthousiasme van 

partijen die willen bouwen. Het recente verleden leert ons dat we van deze partijen toch niet veel 

meer dan wat schaamgroen (denk rododendrons, hedera en ecologische weinig waardevolle 

grasvlaktes) weinig kunnen verwachten. Dit doet het goed op artist impressions, maar leidt tot weinig 

natuurbeleving voor de wijkbewoner. En de commerciële projectontwikkelaars zijn niet de enige 

schuldigen in deze. Ook onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en de gemeente zelf zijn in de 

regel niet de clubs 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 (ontwerp)bestemmingsplan in de hand – genoemde 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 nogal wollig, weinig samenhangend en ook voor een 

bouwer soms moeilijk te doorgronden. Recentelijk is er daarom een zoektocht gestart naar concrete 

voorbeelden hoe groenkansen (vooral  in combinatie met  water) daadwerkelijk kunnen worden 

geconcretiseerd in behapbare projecten. En wat bleek? Die kansen zijn er legio en financieel ook nog 

aantrekkelijk. Op dit moment wordt er daarom op kleine schaal met deze kansen driftig door de 

gemeente geëxperimenteerd, waarbij subsidies slim worden ingezet en projecten met elkaar worden 

gecombineerd voor een optimaal effect.  De Belangenvereniging juicht dit toe maar ziet ook dat het 

nog hapsnap is vormgegeven en te veel afhankelijk is van enthousiaste individuen binnen 

organisaties.  

Juist nu ligt er de kans om de reeds geformuleerde kansen verder te vertalen naar harde 

planologische randvoorwaarden voor nieuwe bouwprojecten. En het mooie is: voor alle partijen is dit 

goed. Bouwers hebben aan de voorkant van het planproces helderheid 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 de 

eerste concepten van nieuwe bestemmingsplannen een andere tendens zien:  ecologische zones zijn 

niet meer op de plankaart te zien en kunnen worden ingevuld met bouwprojecten. De mooie 

kansenkaart met projecten lijkt  volledig in het luchtledige te hangen.  En dat is jammer. Het is 

daarom te hopen dat de gemeente  zich nog eens achter de oren krabt en inziet dat heldere regels 

met een concrete voorgestelde invulling wel eens de belangrijkste motor voor nieuwe 

ontwikkelingen kunnen vormen: een groene omgeving ‘verkoopt’ nu eenmaal beter! 
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Zomer 2012 

Wensen voor Wonen in Delft Zuidoost 
 

 

Jarenlang is er gesteggeld over de bouwplannen in Delft Zuidoost. Inmiddels is besloten dat er 4800 

woningen gebouwd mogen worden, waarvan 3000 voor studenten. Maar door de crisis op de 

koopwoningmarkt lukt het niet om deze woningen daadwerkelijk te bouwen. Dat is natuurlijk wel zo 

rustig voor de wijk, maar toch. De woningbehoefte wordt er niet minder om, niet in de wijk en niet in 

Delft.  

Het onderzoeksbureau ABF Research berekende nog niet zo lang geleden dat het woningtekort in 

Delft zal toenemen, van 1800 in 2010 naar 2800 in 2015. ABF vreest met name problemen onder de 

starters op de woningmarkt: lange wachtlijsten en gedwongen inwoning bij de ouders.  

De gemeente Delft ziet het anders. Zij heeft de huisvesting laten onderzoeken. Daaruit blijkt dat 

jongeren momenteel evenveel problemen ondervinden met het vinden van een woning als andere 

leeftijdsgroepen. Daarom zou extra aandacht voor deze doelgroep niet nodig zijn. Maar dit 

onderzoek is niet meer dan een momentopname.   

ABF kijkt naar de toekomst en verwacht een aanzienlijke toename van het aantal huishoudens. 

Daarbij gaat het vooral om jonge  mensen uit Delft die zelfstandig willen wonen.  

Studenten vallen buiten dit onderzoek, omdat zij in de bouwplannen al ruimschoots van onderdak 

worden voorzien: aan de Rotterdamseweg, de Mijnbouwstraat, de B van der Polweg en in het nog te 

bouwen plan Pauwmolen. De eenzijdige belangstelling voor studentenhuisvesting begint sommigen 

zelfs flink te vervelen. Steeds vaker klinkt ook in de Wippolder het geluid dat het tijd wordt om eens 

aan de woonbehoeften van andere  doelgroepen te denken. Daarbij wordt met name gedacht aan  

jonge (startende) huishoudens en ouderen uit de wijk. Zij willen meestal graag in de wijk blijven, 

maar het aanbod is beperkt.  

De werkgroep Ouderenproof Wippolder heeft bijvoorbeeld onderzocht wat  de wijk nodig heeft om 

er op een prettige manier oud te worden. Zij pleit ondermeer voor de bouw van nieuwe 

seniorenwoningen, bijvoorbeeld op het TNO terrein of in een deel van de nieuwbouw aan de 

prof.Telderslaan. Nieuwe woningen voor ouderen uit de wijk zouden woningen vrij kunnen maken 

voor jonge huishoudens. Want daar is het tekort aan geschikte woningen groot. Dan is het jammer 

dat de ooit voor gezinnen bestemde appartementen aan de prof.Evertslaan nu worden verbouwd tot 

studentenwoningen. Maar is het wel mooi dat de nieuwbouw aan de prof.Telderslaan weer voor  

gezinnen is bestemd.  Hoewel, dan schiet het weer niet op voor de ouderen die een meer geschikte 

woning zoeken. De enige oplossing is toch meer woningen bouwen, voor zowel jongeren als senioren 

uit de wijk.  

Sinds de woningmarktcrisis begon in 2008 zijn er maar weinig gewone woningen bijgebouwd in Delft. 

Volgens gemeentelijk beleid kunnen in onze wijk tot 2030 veel nieuwe woningen gebouwd worden. 

Het zou mooi zijn als deze niet alleen worden bedacht  voor studenten en afgestudeerden (de 

kenniswerkers), maar ook voor mensen die al in Delft wonen.  Mogelijk komt hiervoor meer 

aandacht in een nieuwe gemeentelijke Woonvisie?  
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Voorjaar 2012 

Het geheim van Els 
 
 

Els is niet erg bekend in onze buurt. En dan heb ik het over Zwarte Els. Het geheim van Els is niet dat 

ze een beetje kleverig is - want dat is ze gewoon – maar dat ze onopvallend is en toch van grote 

waarde voor haar omgeving. Els is een boom uit de berkenfamilie die van nature in deze streken 

voorkomt en daarom heel goed tegen natte voeten kan. Een boom die dus vaak aan de waterkant te 

vinden is. 

 

De Wippolder telt duizenden bomen van allerlei soort. Vaak zijn bomen zo vanzelfsprekend dat 

niemand zich er druk over maakt. Tot er opeens mooie grote bomen gekapt worden. Soms kan dat 

niet anders als bomen gevaar opleveren omdat ze om kunnen vallen of ziek zijn. Soms moeten 

bomen wijken voor bouwplannen of omdat het gebied anders ingericht moet worden. In onze wijk 

zijn afgelopen jaren zo’n 2.000 bomen gekapt om allerlei redenen. Als er geen goede reden voor is, 

maakt de Belangenvereniging TU Noord soms bezwaar. Op die manier zijn bijvoorbeeld zo’n 100 

bomen gespaard rond het gebouw waar nu Bouwkunde is gevestigd. Van uitstel door ons bezwaar, 

kwam afstel na de brand en herhuisvesting van Bouwkunde. 

 

Gelukkig wordt tegenwoordig steeds vaker herplant van bomen geregeld. Dat wil zeggen dat er voor 

een gekapte boom ergens een nieuwe terug moet worden geplant. Onlangs werd duidelijk dat de 

grote populieren op het veldje aan de Julianalaan, bij Gele scheikunde, door ouderdom en gebrekkig 

onderhoud, gekapt moeten worden. Jammer, want het zijn prachtige monumentale bomen. Om die 

reden hebben we aan de gemeente gevraagd het liefst grote bomen te laten herplanten. 

 

 
Populieren naast Gele scheikunde, Julianalaan 
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Bomen spelen een rol voor de natuur in de stad. Bomen beïnvloeden het microklimaat in de stad. 

Hierdoor wordt het stedelijk milieu beter leefbaar voor planten en dieren, maar ook voor de mens: 

• bomen matigen de temperatuurextremen, doordat bomen veel water verdampen en directe 

zonnestraling op de bodem wegvangen; 

• bomen breken de wind; 

• straatbomen filteren stof- en rookdeeltjes uit de lucht. Na een regenbui is de boom schoon 

en het stof naar de bodem gespoeld. 

Bovendien bieden vooral de inheemse bomen woonruimte en voedsel aan verschillende soorten 

vogels, zoogdieren en insecten. Via lange lanen die de stad doorkruisen kunnen zij zich door de stad 

en van en naar het buitengebied verplaatsen. In Delft liggen enkele gebieden – zoals de parken en 

begraafplaatsen – die groot genoeg zijn als leefgebied voor allerlei diersoorten. Deze dieren moeten 

zich kunnen verplaatsen naar andere gebieden, omdat uitwisseling nodig is voor gezonde populaties. 

Groene gebiedjes die op zichzelf te klein zijn als leefgebied kunnen worden verbonden met andere 

gebieden. Deze ecologische boomstructuren versterken de natuurwaarde.  Vooral inheemse 

boomsoorten zoals els, wilg, es, iep, linde en populier bieden daarbij aan vele honderden diersoorten 

leefruimte. Niet-inheemse soorten zoals de plataan en de veel aangeplante amberboom hebben 

minder waarde voor de natuur. Maar ze kunnen uiteraard wel mooi zijn om te zien, zoals de 

prachtige rij platanen langs de Schoemakerstraat. 

 

Als bomen worden aangeplant is de natuurwaarde van belang, maar er zijn nog veel meer aspecten 

die meetellen. De gemeente Delft heeft dit uitgewerkt in de Bomennota. Daar staat ook in welke 

bomen extra beschermd zijn omdat ze monumentaal zijn. Helaas bestaan er plannen bij het 

stadsbestuur om dit gemeentelijke beleid op een wat lager pitje te zetten omdat bouwers last 

kunnen hebben van de regels die het groen beschermen. De Belangenvereniging TU Noord zet zich in 

om de regels die onze leefomgeving beschermen overeind te houden.  Ook Els verdient onze steun… 

 

 
Paardenkastanjes langs de Muyskenslaan, monumentale bomen  
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Zomer 2011 

In goede banen   
 

 

De bereikbaarheid van de Wippolder is een vast terugkerend thema. Al jaren bepleit de 

Belangenvereniging een andere verkeersontsluiting van Delft Zuidoost om de toenemende 

verkeersdruk het hoofd te bieden. Deze zijn onder andere het gevolg van de grote bouwambities van 

het gemeentebestuur voor onze wijk. We hanteren daarbij al jaren het motto “Bereikbaar Delft, 

Leefbare Wippolder”. En het blijft een punt van aandacht. Delft moet bereikbaar blijven, maar de 

wegen in onze wijk zijn niet op berekend op nog veel meer doorgaand verkeer.  Bereikbaarheid gaat 

over fietsers en auto’s die de wijk in willen, de wijk uitgaan of binnen de wijk een bestemming 

hebben, maar er is vooral ook veel doorgaand verkeer. Al die stromen moeten goed geleid worden 

en dat is een hele opgave.  

 

Met werkzaamheden aan spoorzone en tramlijn 19 staat de bereikbaarheid in heel Delft onder druk. 

Met het Masterplan Bereikbaarheid doet de gemeente een poging om de wegwerkzaamheden beter 

op elkaar af te stemmen en daarover te informeren. Voor ons als bewoners geeft het masterplan een 

kijkje in de keuken van wat ons te wachten staat de komende jaren. Voor het Masterplan heeft men 

namelijk het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan (LVVP) als uitgangspunt genomen. En dat betekent 

vooral zodanig sleutelen aan de doorgaande oost-west verbinding door TU-Noord, dat zoveel 

mogelijk verkeer over de route kan worden verwerkt.  

 

UIt het plan blijkt dat er tot 2015 erg weinig zal veranderen in de verkeersafwikkeling in TU-Noord. 

Verstopte wegen een regelmatig terugkerend beeld en zullen dat blijven met de plannen die er nu 

liggen. De komende jaren is er financieel weinig ruimte in Delft voor het verbeteren van de 

infrastructuur. De uitvoering van het LVVP dat de doorstroming van de Wippolder moet gaan 

bevorderen, wordt door bezuinigingen almaar uitgesteld. Maar de plannen voor het toevoegen van 

woningen worden onverminderd voortgezet. En het verkeer blijft groeien. Dat is voor ons geen goed 

vooruitzicht en wij blijven benadrukken om pas te bouwen als de infrastructuur hierop aangepast is. 

 

Vooral het doorgaand verkeer door de wijk blijft een punt van aandacht. Voertuigen kunnen een 
andere weg nemen om de bewoners te ontlasten. Raadslid Gerard Kroon (PvdA) deelt die visie: 
verkeer moet NIET door de wijk worden geleid, het verkeer moet “gepusht” worden om er om heen 
te gaan. Dit kan door in samenhang een aantal maatregelen te treffen zoals bewegwijzering langs de 
snelwegen en doorgaande verkeer in de wijk sterk vertragen via 30 km zones. We hopen dat dit idee 
op brede steun mag rekenen en zal worden uitgewerkt.  
Ook de routering in en rondom de wijk is van belang. Zo hebben wij enkele maanden geleden gezien 

dat de TU Delft veel geld geïnvesteerd heeft in een bewegwijzering naar de campus.  Jammer genoeg 

waren de enorme borden en exclusief voor de TU. Toen er twijfels waren over de veiligheid ervan bij 

zware wind zijn ze door de TU verwijderd. Dit is een mooie kans om straks een bewegwijzering terug 

te plaatsen waar de hele omgeving, of zelfs de stad van profiteert. En wie weet krijgen omwonenden 

inspraak.  

De belangenvereniging zet zich in voor leefbaarheid én bereikbaarheid . Maar de bouwopgave 

enerzijds en de bezuinigingen anderzijds zijn een grote uitdaging om het verkeer in goede banen te 

leiden.  

http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/2011/08/masterplan_bereikbaarheidsregie.pdf
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Najaar 2010 

Groen, Blauw, Grijs en Rood in balans met nieuwe oost-west 
verbinding 

 

De verkeersdrukte op het wegennet in TU-Noord neemt al jaren gestaag toe.  Met de plannen voor 

4800 woningen en extra bedrijfslocaties in de wijk (met name in het TU-gebied, TNO, Schieoevers) 

zal de komende 10 jaar het verkeer in onze buurt nog sterker groeien.. Op een aantal hoofdwegen zal 

volgens berekeningen in de MER (Milieu Effect Rapportage) het verkeer met de helft toenemen en 

soms zelfs meer dan verdubbelen. Volgens de uitgevoerde MER is deze toename mogelijk binnen de 

huidige verkeersstructuur. Wij als bewoners ervaren echter nu al dagelijks hinder van de grote 

verkeersdrukte. Met name op de doorgaande wegen staat het verkeer in de spits meerdere malen 

per week vast. Wij zien dan ook alleen ruimte voor meer woningbouw en bedrijfslocaties, zoals die in 

het MER onderzocht zijn, als er een structurele oplossing gevonden wordt voor de afwikkeling van de 

sterke toename van het verkeer.  

Wat ons betreft zou de beste oplossing een nieuwe oost-west verbinding door de wijk, maar buiten 

de woonbuurten zijn. Daartoe hadden we al in 2009 een aanzet gemaakt in de verkeersnotitie die we 

samen met  D66 en de VVD maakten. De daarin bedachte maatregelen zijn in de projectgroep MER 

uitvoerig besproken, met elkaar in verband gebracht en doorgerekend in het verkeersmodel dat voor 

de MER gebruikt is. Daaruit is gebleken, dat zo’n nieuwe oost-west verbinding zondermeer tot de 

mogelijkheden behoort en de verkeersproblemen in de woonwijk naar een aanvaardbaar niveau 

terugbrengt. 

Een nieuwe oost-west verbinding maakt het mogelijk om  doorgaand verkeer en 

bestemmingsverkeer evenwichtige te spreiden. Bovendien sluit een dergelijke verbinding aan bij de 

wensen van de TU.  De TU wil zowel een extra brug over de Schie, ergens halverwege de Zuidwal en 

Kruithuisweg, en een dwarsverbinding tussen de Rotterdamse weg en de Schoemakerstraat ergens 

tussen de Jaffalaan en de Kruithuisweg. Een nieuwe autobrug over de Schie zou behalve voor fietsers 

en voetgangers ook geschikt gemaakt kunnen worden voor een in de toekomst geplande nieuwe 

tramlijn.  

Een nieuwe oost-west verbinding zou via de nieuwe autobrug over de Schie  via de (verlengde) 

Engelsestraat kunnen aansluiten op het centrum. Aan de oostzijde  zou de nieuwe verbinding kunnen 

aansluiten op de A13. Wij denken hierbij aan een parallelweg langs de A13 vanaf de IKEA-afslag, die 

vanaf het TNO terrein kan worden aangesloten op de Schoemakerstraat. Zo ontstaat een nieuwe 

oost-west verbinding, die door de projectgroep MER is doorgerekend op zijn verkeerskundig effect 

en veel verkeer blijkt weg te trekken uit TU-Noord. 

De voordelen hiervan zijn: 
 

- In TU-Noord een verbetering van de leefbaarheid (geluid, lucht, veiligheid, groen) als gevolg van 

sterke vermindering van het verkeer (o.a. Nassaulaan, Delfgauwseweg, Julianalaan, 

Schoemakerstraat, Mijnbouwplein, Sebastiaansbrug, Mijnbouwstraat); 
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- Betere ontsluiting van het TU-gebied door een directere verbinding vanuit het westen (Voorhof, 

Tanthof, Buitenhof, Westerkwartier, Den Hoorn en verder) en vanuit het oosten (directe aansluiting 

op knooppunt bij Ikea); 

 

- Verbetering van de doorstroming op het knooppunt Kruithuisweg-Schoemakerstraat; 

 

- Vermindering sluipverkeer op de Jan den Oudenweg, Telderslaan en Delfgauwseweg; 

 

- Voor veel minder bewoners hinder en overlast door verkeer omdat dat beduidend minder door 

woonstraten wordt geleid. 

Als groot bijkomend voordeel kan afsluiten van de doorgang voor alle verkeer worden overwogen in 

de Mijnbouwstraat waarmee een aaneengesloten groen gebied of stadspark zou kunnen worden 

gecreëerd tussen kanaal en Zuidplantsoen. Een geweldige kans om alle historische gebouwen in dit 

gebied in te bedden in een groene parkachtige omgeving aangevuld met waterpartijen. Hiermee kan 

de Parel van Delft (Botanische Tuin) uitgroeien tot de Parel van Delft Kennisstad, waarmee TU, 

Gemeente, Botanische Tuin, Techniekmuseum en DUWO zich sterk kunnen profileren en bewoners, 

studenten en werknemers een ontmoetingspunt en recreatief verblijfsgebied krijgen. Zo kan dit 

nieuwe stadspark Delft, stad en universiteit op een natuurlijke wijze bij elkaar brengen.  

Op deze manier denken wij dat de diverse belangen goed in balans blijven: gewenste woningbouw 

(Rood), nieuwe waterpartijen (Blauw), meer en betere groenvoorzieningen (Groen) en de juiste 

wegenstructuur (Grijs). 

 

 
 

Zomer 2010 

Klimaatverandering 
 

Het zal u in de maand augustus niet zijn ontgaan. Na een mooie, warme voorzomer, kwam een 

nazomer van veel regen. De Nassaulaan en de Rotterdamseweg stonden blank, de riolering kon 

zoveel water in een korte tijd niet aan. 

In het voorjaar heeft het project ‘Klimaatadaptatie’ plaatsgevonden. Het was een project waar 

verschillende organisaties op het gebied van water en milieu, de gemeente, TU Delft en 

belangenverenigingen aan deelgenomen hebben. Zo ook bijna? tien leden van de 

Belangenvereniging TU Noord.  

In een aantal bijeenkomsten hebben de deelnemers nagedacht over de zogenaamde wateropgave. 

Wat kan je in een gebied als Delft Zuid-Oost, zeg maar de Wippolder, TU en Schieoevers, aan 

maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de warmte in de zomer niet blijft hangen en het 

water van de regen niet voor overstromingen zorgt.  

Delft Zuid-Oost is juist gekozen als gebied, omdat juist daar voor de komende jaren veel 

nieuwbouw, her-ontwikkeling en herinrichting gepland is. 

Wij kregen een aantal interessante lezingen over milieuvriendelijke oevers die ervoor zorgen dat 

het water uit de oevers kan treden, gebouwen die de ‘hitte-stress’ (het blijven hangen van warmte) 

tegengaan en groene daken. Daarna zijn werkgroepen gevormd die nadachten over mogelijke 
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oplossingen in Delft Zuid-Oost om het veranderende klimaat op te vangen. Daaruit zijn enkele 

ideeën gekomen. Bijvoorbeeld om grasdaken te stimuleren, die houden het water bij regenval 

langer vast en zorgen voor extra isolatie. Of het loskoppelen van de hemelwaterafvoer van het 

riool, zodat ‘schoon’ regenwater niet naar een dure waterzuivering hoeft. De meeste plannen in 

het kader van de klimaatadaptatie zijn ‘groen’, fraai om te zien en bevorderen de leefbaarheid.  

Een mooi idee voor de buurt is een combinatie van een stadspark, waar wij al lang voor pleiten, 

eventueel  met fraai ingepaste woningbouw en natuurlijke een waterberging in het gebied achter 

de Botanische tuin en Kanaalweg. Veel aspecten van klimaatadaptatie in een drukke stedelijke 

omgeving kan je in dat gebied realiseren.  

Alle ideeën zijn samengevat in een rapport en worden in september aan de gemeente aangeboden.  

Ik hoop dat veel ideeën verder uitgewerkt worden, zodat wij de komende tientallen jaren een 

antwoord hebben op het veranderende klimaat. 

 

 

 
Voorjaar 2010 

Gaat Stadspark Delft ZO er komen? 
 

 

Binnen de belangenvereniging houdt een werkgroep zich bezig met de ontwikkeling van Stadspark in 

het TU Noord gebied.  Het doel van de werkgroep is om de mogelijkheden te onderzoeken, 

ontwerpen te maken en te lobbyen voor de komst van een stadspark.  Een park voor het centrum, als 

verbindend geheel in Delft ZO en als onderdeel van de herinrichting TU Noord. 

  

Aanleiding daarvoor is dat in de Wippolder in tegenstelling tot andere wijken een stadspark 

ontbreekt terwijl de structuurvisie 2030 een forse verdichting van de wijk voorziet (maximaal 4800 

woningen tot 2023 en daarna mogelijk nog zo’n 2500 woningen). Met een park zal de leefomgeving 

van de hele wijk verbeteren. Dat geldt zowel voor het ecosysteem (natuur, milieufuncties zoals beter 

klimaat en waterberging, “groene long”), als de sociale mogelijkheden (ontmoetingsruimte, 

verbinding bewoners en studenten, spelen/bewegen). De gemeente Delft is momenteel druk doende 

een nieuw bestemmingsplan voor het wippoldergebied op te stellen. De verwachting is dat eind 2010 

het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.  Het is daarom zaak om nu als 

belangenvereniging actief te lobbyen. En dat doen wij. 

  

Zo zijn wij actief in de workshops voor het projectplan klimaatadapatie (voor meer info zie website). 

Daarin hebben wij het stadspark ingebracht als alternatieve inrichting voor het braakliggend gebied 

gelegen naast de botanische tuin en langs de Kanaalweg waar Duwo honderden studentenwoningen 

wil bouwen. "Klimaatadaptie betreft maatregelen om de effecten van klimaatverandering, b.v. 

warmere en drogere zomers en meer regenval in najaar en winter, te compenseren door de 

omgeving daarop aan te passen: meer waterberging, minder verharde grond en meer groen om 

warmte (zgn. hitte stress) tegen te gaan. Heleen Bothof (bewoner en architect) heeft hieraan mede 

namens de belangenvereniging een belangrijke bijdrage aan geleverd. Er zijn verschillende scenario’s, 

maar wij hebben de voorkeur voor een ontwerp dat een groene en waterrijke inrichting verzekert en 

goed zicht geeft op de monumentale gebouwen. Hierdoor wordt voor de bewoners het gebied 
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toegankelijk als park. De TU heeft de mogelijkheid om de uitstraling van het gebied te vergroten voor 

haar Botanische tuin, Techniekmuseum en Watercentrum. En Duwo kan studentenwoningen 

bouwen, maar minder in aantal als gevolg van kleinere en minder massieve gebouwen. In het 

middengebied is een ondergrondse???? parkeerkelder geprojecteerd." Behalve de gunstige 

klimaatadaptieve effecten van deze alternatieve inrichting van het monumentale gebied creëert het 

plan een belangrijke meerwaarde voor de uitstraling van de TU-Delft en kan het van belangrijke 

toegevoegde waarde zijn voor de stad Delft (inwoners en toerisme). 

 

 De financiële crisis heeft steeds meer partijen ervan doordrongen dat groen en duurzaamheid loont 

en onlosmakelijk verbonden dient zijn met stadsontwikkeling. Gelukkig beginnen  de gemeente en de 

TU-Delft dit nu ook in te zien. De oorspronkelijke plannen van Duwo, waarin een massale 

studentenhuisvesting was voorzien  in de kanaalhof, hebben nu niet langer de voorkeur. 

Wij zijn redelijk optimistisch dat men zal kiezen voor een groenere inrichting van de kanaalhof en z 

voor een hoogwaardige openbare ruimte –een stadspark-  waar komende generaties van kunnen 

genieten. 

 

 

  
Najaar 2009  

Wippolder en meer 
 

De Belangenvereniging TU Noord bestaat nu ruim 6 jaar, sinds juni 2003. 

De naam van de vereniging is destijds ontleend aan het gebied dat uit het ‘voorontwerp 

bestemmingsplan TU Noord’ naar voren kwam. Dat was grofweg van het Poortlandplein, via de 

Vredeskerk naar de Rotterdamseweg en via de Kanaalweg terug (= Wippolder?? = ook bijv 

Professorenstraten en dat ligt buiten het door jou beschreven gebied). Inmiddels is dat gebied 

uitgebreid van de A13 tot aan de Schie en van de Kruithuisweg tot aan het Centrum, in de 

Gemeente Delft ook wel bekend als Wippolder, TU wijk, TNO en Schieoevers. Ook ontwikkelingen in 

omliggende gebieden krijgen onze aandacht tenminste, als die gevolgen hebben voor onze wijken 

vooral ons welzijn. Het is goed om regelmatig overleg te voeren met andere belangenorganisaties in 

en rondom onze wijk en met vertegenwoordigers van organisaties uit heel Delft of zelfs Delfgauw.  

Iedere eerste maandag van de maand vergadert de Belangenvereniging TU Noord. Wij nodigen dan 

vaak een gast uit, vanuit de politiek of een andere organisatie en bespreken dat wat er in de wijk 

speelt. Steunt u de vereniging ook? Wordt dan lid! Of doe gewoon mee:  wij zijn op zoek naar 

mensen uit de buurt die willen meedenken en meedoen. Dat kan voor één keer, voor één actie of 

activiteit, of voor een langere tijd.  

De belangenvereniging wil graag dat  de Wippolder een dynamische wijk blijft, waarin we 

duurzaamheid vertalen in goede bouwplannen, die niet ten koste van onze gezondheid, het groen 

en de leefbaarheid van onze wijk. 

 

De nieuwe wijk Wippolder 
 

Nieuwe wijk, zult u denken, deze wijk staat er toch al? Ja, de wijk is begin vorige eeuw ontstaan. De 

Technische Hoogeschool bouwde grote faculteitgebouwen aan de zuidkant van het centrum van 

Delft. Dat was toen nodig voor 450 studenten. De wijk was vooral weiland, een begraafplaats, wat 
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bedrijvigheid aan de Rotterdamse weg en enkele huizen die na 1915 in de Zeeheldenbuurt 

verrezen. In de wijk werd sindsdien hard gewerkt aan de uitbreiding. Nu, ruim honderd jaar later is 

het niet veel anders. Alleen, ditmaal wordt de wijk niet uitgebreid, maar verdicht. De TU Delft heeft 

inmiddels zo’n 14.000 studenten en 4.500 medewerkers. De wijk heeft 4.900 woningen en er wordt 

in de toekomst minstens zoveel veel bijgebouwd als het aan de gemeente ligt. De studenten vragen 

om huisvesting, het liefst op de campus of er vlak bij. Het voormalige terrein van TNO moet verder 

volgebouwd worden met mogelijk 2.400 woningen. En dan zijn er plannen om het hele gebied langs 

de Schie vanaf ‘De Porceleyne Fles’ verder te ontwikkelen voor wonen en werken. Alles bij elkaar 

tot maximaal 6.400 woningen.  

Maar om dit alles te realiseren moet er veel gebeuren. De gemeente werkt aan een Stadsvisie, 

plan-MER en project-MER, LVVP, bestemmingsplannen, beeldkwaliteit, milieuzone en nog veel 

meer. En wij als belangenvereniging volgen de plannen, denken graag mee en waar nodig, komen 

wij in actie of bedenken zelf plannen. Dit doen wij met onze leden, enthousiaste mensen die vanuit 

hun kennis en interesse meedenken en meedoen. En met deze leden willen wij dat Wippolder een 

dynamische wijk blijft, waar duurzaamheid vertaald wordt in goede bouwplannen, die niet ten 

koste van onze gezondheid  of van het groen en de leefbaarheid van onze wijk.. 

 

Herinrichting Julianlaan West – de soap 

 
Wat er aan vooraf ging: al meer dan 30 jaar ijveren bewoners voor een 30 km zone. Het enige 

resultaat is dat de straat steeds drukker wordt er (te) hard wordt gereden.  

 

Inmiddels heeft de gemeente een verkeerskundige ingehuurd, die met enkele bewoners heeft 

gesproken. Ook de gemeente vindt dat er niet harder dan 30 km mag worden gereden, maar gaat 

voor een totale herinrichting van de straat: met gescheiden fiets- en autostroken, maar ook met 

behoud van huidig aantal parkeerplaatsen en  bomen.  

 

Bomen 

De gemeente wil alle bomen het liefst vervangen. Wij vinden ook dat veel bomen slecht zijn (weinig 

blad, soms dood hout) maar er kan ook alles aan gedaan worden om ze beter te maken. 

Vermoedelijk  is de grond (door lekkend auto olie van de afgelopen 50 jaar op de parkeerplaatsen) 

vervuild, waardoor de bomen er minder goed uitzien. We overwegen nog  het advies van een 

bomenwacht in te roepen indien nodig. 

 

Planning 

De start kan volgens de gemeente binnen een jaar plaatsvinden. Dan zal de doorgaande route van en 

naar de Rotterdamse gaan via de Jaffalaan in plaats van de Julianalaan. Door ervaringen uit het 

verleden hebben we weinig vertrouwen in deze planning. Het hangt te veel af van onzekere factoren 

zoals de daadwerkelijke realisatie van tramlijn 19 en de vervanging van de Sebastiaanbrug.  

 

30 km nu 

Wij willen daarom nu tijdelijke aanpassingen om de snelheid van het verkeer in de straat terug te 

dringen. Metingen hebben aangetoond dat 18% te hard rijdt terwijl we 50 km/uur al te hard vinden. 
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Met eenvoudige aanpassingen (belijning en betonnen bulten) en verkeersmaatregelen is de straat op 

korte termijn is aan te passen voor bijna geen geld.  

  

Inmiddels hebben we gesproken met het hoofd van de afdeling mobiliteit om de tijdelijke 

maatregelen in onze straat snel ingevoerd te krijgen. Hij zal het bespreken met het vakteam en er 

spoedig op terugkomen. Het gesprek was constructief en plezierig. Hopelijk leidt dit nu ook tot een 

goed en spoedig resultaat !. 

WORDT VERVOLGD… 

 

Structuurvisie Delft  ehhh, Visie? 
 

Veel – weinig, dun - dicht 

Delft wordt verdicht en verdund, Delft wordt voller en leger, Delft maakt keuzes en laat ze open. Het 

kan allemaal met de Structuurvisie Delft 2030. Als bewonersorganisatie in de wijk Wippolder hebben 

wij een uitgebreide reactie gegeven op de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 en de plan-MER. We 

hebben netjes antwoord gekregen, maar zijn er niets mee opgeschoten. 

 

Eén ding is ons volkomen duidelijk: de keuzes in de Structuurvisie zijn volkomen onduidelijk. Ook de 

Commissie voor de m.e.r. merkt terecht op dat sprake is van een onvolledig en onduidelijk beeld. de 

Structuurvisie is zeer globaal en kiest niet voor een bepaald alternatief. Het dilemma verdichting 

versus leefbaarheid wordt niet aan de orde gesteld, aldus de Commissie voor de m.e.r. 

 

Wippolder wordt woningbouwputje van Delft 

De keus om de Wippolder vol te bouwen is echter wel al gemaakt. In de Startnotitie project-m.e.r. 

Delft Zuidoost  wordt uitgegaan van minimaal circa 5000 extra woningen tot 2023, een toename die 

zich ook na 2023 nog doorzet volgens B&W. Dit is veel meer dan een verdubbeling van het huidige 

aantal woningen in de Wippolder. De 1.700 reeds vergunde maar nog niet gebouwde woningen 

komen daar nog bij. De Structuurvisie sprak nog van een mogelijke keuze voor het alternatief 

Spreiden in de variant Laag (bouwprogramma). Dit alternatief is door B&W feitelijk al geschrapt in de 

project-mer Delft Zuidoost. Zonder discussie is gekozen voor het scenario verdichten en de 

Wippolder is daarbij de klos. Hier wordt bijna 90% gebouwd van de 5800 woningen die Delft zichzelf 

als nieuwe opgave heeft gesteld de komende tien jaar. 

 

In onze zienswijze hebben wij er op aangedrongen dat de raad besluit op basis van heldere 

voorstellen en beslis-informatie die er toe doet. De voorstellen in de Structuurvisie zijn niet helder: 

alle opties lijken open te liggen, terwijl de keus voor Delft Zuidoost al is gemaakt. Beslisinformatie die 

er toe doet gaat over gezondheid, over leefbaarheid en duurzaamheid – niet over breuklijnen in 

veelkleurige paletten. Hoeveel groen houdt de Delftenaar nog over? Hoeveel verkeerslawaai komt er 

bij? Hoeveel slechter wordt de gezondheid door het plan? In de dikke stapel onderzoeksgegevens 

valt nergens te lezen hoeveel mensen blootgesteld worden aan te veel verkeerslawaai en vuile lucht 

met en zonder plan of hoeveel vierkante meter groen de Delftenaar straks nog heeft. 

 

Hoe dan wel? 

Wij vinden dat de Wippolder leefbaar moet blijven. Een beperkt aantal woningen voor alle groepen 

uit de samenleving kan in herstructureringsgebieden gebouwd worden: TNO Zuidpolder, 
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Schieoevers, TU Zuid. In TU Midden en TU Zuid en op andere plaatsen in Delft is ruimte voor 

studentenwoningen. 

 

Uitgangspunt van de totale planvorming moet zijn dat de leefbaarheid verbetert. Minder verkeer op 

de overbelaste doorvoerroutes in TU Noord, meer groen en speelruimte per inwoner van de 

Wippolder. Het zijn wensen van ons die wij al jaren herhalen. Het resultaat is echter nog veel meer 

bouwplannen dan vijf jaar geleden en geen enkele verbetermaatregel voor de leefbaarheid tot nu 

toe. 

 

Dus gemeente, kies voor het behoud van alle groen en bomen die de Wippolder nog over heeft dus 

bijvoorbeeld ook langs de Schoemakerstraat. We zijn inmiddels meer dan 1600 bomen kwijtgeraakt 

aan de bouwdrift die deze gemeente faciliteert. Kies ervoor geen woningen te bouwen voordat dat 

de verkeersontsluiting van de wijk goed is geregeld en gerealiseerd. Het verkeer in de 

Schoemakerstraat staat nu al vast tijdens de spits. Hoe zal dat gaan na realisatie van het bouwplan 

TNO Zuidpolder waar tot 2400 woningen voorzien zijn?  

 

Tot nog toe zijn wij door de gemeente uitgenodigd om te reageren op plannen. Veel liever willen wij 

samen met wijkbewoners  plannen maken waar de inwoners van de Wippolder werkelijk op zitten te 

wachten.  

 

 

 
Zomer 2009 

Bestemmingsplan TU-Noord in de prullenbak. 
 

 

De Raad van State heeft op 20 mei een flinke stok gestoken voor de poging van de gemeente Delft 

om meer dan 6.000 woningen in de Wippolder te bouwen. De Raad heeft ook voorkomen dat deze 

poging werd verstopt in een rekentruc waarbij studentenwoningen als een halve woning tellen. 

Bovendien bleek Delft bij berekeningen van de kwaliteit van lucht en geluid de meeste bouwplannen 

vergeten te zijn. Het resultaat is dat een groot deel van het bestemmingsplan, het deel waar de oude 

TU-gebouwen staan, naar de prullenbak is verwezen. De botanische tuin blijft gelukkig vooralsnog 

onaangetast. Julianalaan 67 wordt niet gesloopt voor woningbouw en er komt geen nieuwe vleugel 

in de bomentuin. Alle andere (ver)bouwplannen moeten opnieuw bekeken worden en getoetst aan 

normen voor milieu.  

De Belangenvereniging TU Noord hoopt dat nu, tien jaar na de start van de plannen, de gemeente en 

TU met haar ontwikkelaars bereid zijn om de bewoners te gaan betrekken bij de planvorming in het 

monumentale TU-Noordgebied, dat is uitgeroepen tot Beschermd Stadsgezicht en onderdeel 

uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur in het gebied.  

 

Bomenkap Michiel de Ruyterweg 
 

In september vorig jaar heeft de gemeente de kapvergunning gepubliceerd voor 43 bomen aan de 

Michiel de Ruyterweg. De kap is nodig om nieuwe leidingen en riolen te leggen om vervolgens de 

wegindeling te veranderen voor de komst van de tram.  
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De belangenvereniging heeft de gemeente gevraagd om overleg over de noodzaak voor het kappen 

van zoveel prachtige bomen. We hoopten op zo lang mogelijk uitstel van de kap. Er moet nog zo veel 

gebeuren voordat de tram kan rijden: de vernieuwing van de Sebastiaansbrug en de renovaties van 

de kapelbrug en Hambrug. Bovendien is er nog geen oplossing voor de trillingen die de tram 

veroorzaakt voor de gevoelige apparatuur in TU-gebouwen. Al met al zal het nog vele jaren duren 

voordat tram 19 de TU-wijk bereikt.  

In november heeft er een plezierig overleg plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente. Zij 

gaven aan dat kap onvermijdelijk is omdat de planning van de aanleg van de tramlijn los staat van de 

vraag wanneer de tram er zal rijden. 

Beloofd is dat de kap in twee fasen zal plaatsvinden: eerst de bomen op het tracé tussen 

Zuidplantsoen en Jaffalaan en een jaar later de overige bomen. De kap volgt daarmee de 

werkzaamheden. De gemeente is het met ons eens dat de breedte van de straat en de hoogte van de 

gebouwen vragen om de herplant van bomen met een flinke maat. Het heeft echter nog heel wat 

overleg over en weer gekost voordat uiteindelijk werd toegezegd dat bomen met een stamomtrek 

van 30-40 cm zullen worden terug geplant nadat de werkzaamheden zijn afgerond. 

 

Het zal de meeste wijkbewoners niet ontgaan zijn dat helaas onlangs de grote, meer dan 30 jaar 

oude kastanjebomen aan de Michiel de Ruijterweg (zie foto) zijn gekapt. Dat waren er weer 24 van 

de 1638 waarvoor sinds 2003 in onze wijk een kapvergunning aan is verleend. 
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Najaar 2008 

5 jaar Belangenvereniging TU Noord – een terugblik 
 

 

In het voorjaar van 2003 hebben een aantal bewoners rond de Julianalaan en Poortlandplein het 

initiatief genomen om een belangenvereniging op te richten.  

Aanleiding waren de vele plannen in het TU-Noord gebied en het ontwikkelingsplan TU-Noord 

(destijds nog zonder streepje geschreven). 

Het meest opvallend was een plan voor een torenflat op het Poortlandplein, sloop van Julianalaan 

67 (Technische Botanie) en een groots pand op het terrein van de voormalige Maranatha kerk.  

Ik kan mij de eerste bijeenkomst goed herinneren, achter de Vredeskerk zat een volle zaal met 

verontruste buurtbewoners en buiten sprak Hans de Vries met de pers. Het was 20 juni 2003 en ’s 

avonds is de Belangenvereniging TU Noord opgericht. Je kon je ter plaatse  aanmelden als lid en de 

eerste contributie voldoen. Hans de Vries werd benoemd als voorzitter en een aantal werkgroepen, 

per buurt, werd gevormd. De echte oprichtingsakte is in september van dat jaar bij de notaris 

‘verleden’ zoals dat zo mooi heet. Het gebied waar de belangenvereniging actief is beslaat TU-

Noord, TU-Midden, TNO/Zuidpolders en aangrenzende gebieden. Dat is het gebied waar de posters 

te vinden zijn van onze succesvolle actie “Hou TU-Noord groen”.  

 

Er is veel gebeurd in 5 jaar. De belangenvereniging heeft inmiddels ruim 150 leden.  

Het plan voor de torenflat op het Poortlandplein is al snel verdwenen. De bouw op het Maranatha 

terrein is veel minder kolossaal geworden en de kans is groot dat Julianalaan 67 niet wordt 

gesloopt. En dat laatste is heel goed nieuws voor de Botanische tuin, want sloop en nieuwbouw in 

zo’n gevoelig gebied zou onherstelbare schade aanrichten aan de bomen en planten.  

Maar helaas hebben wij, ondanks allerlei overleg, inspraak, zienswijzen en bezwaren, de 

gemeenteraad niet kunnen overtuigen dat het bestemmingsplan TU-Noord een enorme tol eist van 

de Wippolder zoals wij de nu kennen. Veel groen verdwijnt, speelplekken verstenen, monumentale 

gebouwen worden gesloopt en de verkeersdruk wordt steeds groter. Daar komt nog bij dat, als je 

alle plannen bij elkaar optelt, er in onze wijk er ruim 5.000 woningen bij zouden moeten komen. En 

nog steeds ziet de gemeente de noodzaak van een milieu effect rapportage (MER) niet. Een m.e.r. 

is volgens ons nodig omdat er dan onderzocht wordt wat de milieugevolgen zijn van deze 

bouwplannen en of alternatieve oplossingen niet beter zijn.  Bovendien is een m.e.r. wettelijk 

verplicht als er meer dan 4.000 woningen gebouwd worden in een stedelijk gebied. Over de m.e.r. 

en onze andere bezwaren tegen het bestemmingsplan TU-Noord zal de Raad van State zal begin 

volgend jaar een uitspraak doen. 

  

De  inzet van onze leden is groot. Vanuit diverse werkgroepen wordt veel vrije tijd gestoken in het 

lezen van rapporten of notities.  Wij volgen de plannen van de gemeente, bezoeken 

commissievergaderingen en proberen gesprekspartner te zijn van de TU Delft, Duwo en de 

gemeente. Er is een werkgroep Verkeer die het initiatief heeft genomen om samen met de TU 

Delft, VVD, D66 en VNO-NCW te kijken naar een alternatief voor de verkeersafwikkeling in en  rond 

onze buurt.  
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Wat brengt ons de komende 5 jaar? 
 

Er blijft voorlopig nog veel werk te verzetten. De TU Delft heeft grote behoefte aan zowel 

studentenhuisvesting als huisvesting van gastdocenten. Wij vragen ons af dit allemaal wel in de 

Wippolder of zelfs in Delft opgelost moet worden. De verkeers- en parkeerdruk in onze wijk neemt 

nog steeds toe. En het bestemmingsplan TU-Midden moet nog in procedure. Vooralsnog wachten 

wij op de uitspraak van de Raad van State  op ons bezwaren tegen het bestemmingsplan TU-Noord 

. En wat de Raad van State beslist, iedere uitspraak heeft gevolgen voor de gemeente en ook voor 

ons. Het vuistdikke advies hierover aan de Raad van State is bemoedigend. 

Wij willen echter niet alleen maar reageren op plannen voor onze wijk. Al vijf jaar vragen wij om 

inspraak en overleg met alle betrokkenen zoals de TU, Duwo, de gemeente en anderen om van 

gedachten wisselen over de toekomst van onze wijk. Graag  komen wij met eigen plannen om te 

laten zien dat wij ook bereid zijn mee te denken. Overleg met de wijk  in een fase dat inspraak er 

nog toe doet voorkomt onnodige vertraging door beroepsprocedures. Met de TU en Duwo zijn we 

inmiddels in gesprek. Het wachten is nog op de gemeente. 

Met deze inzet wil de belangenvereniging bedragen aan een evenwichtige groei van Delft en in het 

bijzonder van onze prachtige groene en monumentale wijk.  

 

 

 

Najaar 2008 

Yes, we can! 
 

 

Kunnen wij als bewoners nog iets veranderen aan de plannen voor onze buurt? Heeft inspraak zin? 

Luistert de politiek wel naar ons? Deze vragen hebben wij ons als bewoners gesteld in 2003 toen 

voor het eerst de plannen bekend werden voor TU Noord. Weten we “het” antwoord nu, na vijf jaar? 

Het succesrecept voor volgende bewonersinitiatieven? 

Als er iets is dat wij geleerd hebben in al die jaren, dan is het om door te gaan, telkens opnieuw, met 

allerlei middelen, maar met dezelfde boodschap: wij willen een leefbare buurt! Als we kijken naar 

hoe het verkeer zich ontwikkelt in onze buurt, hoe de hoeveelheid groen nog steeds afneemt en dat 

er in vijf jaar tijd geen meter speelruimte bij is gekomen, dan is duidelijk dat we er nog lang niet zijn. 

Maar… het had erger kunnen zijn en we blijven ons inzetten voor werkelijke oplossingen. Wat 

hebben we geleerd als bewonersbelangenvereniging? 

 

Als het op papier staat ben je meestal te laat 
 

Als plannen in de inspraak komen zijn ze vaak al ver uitgewerkt. Zo zijn wij er pas later achter 

gekomen dat al in 1998 de plannen voor TU Noord zijn bedacht. In 2003 waren allerlei plannen voor 

TU Noord dus al in detail uitgewerkt. Toen pas kwam de eerste inspraak. We hebben gemerkt dat er 

twee soorten plannen zijn: plannen van de gemeente en plannen van projectontwikkelaars. In TU 

Noord gaat het vooral om projectontwikkelaars zoals Fortis Vastgoed, DUWO, Blauwhoed en O.M.A . 

Inspraak is wettelijk vereist, maar de gemeente heeft vaak al (geheime) afspraken gemaakt met 
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ontwikkelaars. Alleen als het gaat om onderdelen die makkelijk aangepast kunnen worden of 

onderdelen die nog heel onzeker zijn, heeft inspraak zin. Het is dus zaak om goed te weten wat al 

vast ligt en wat niet. Het helpt ook als bewoners zich georganiseerd hebben en een factor van 

betekenis zijn geworden: dan komt er nog wel eens een uitnodiging om in een vroege fase mee te 

praten. Beter nog is het om vanaf het begin betrokken te worden, maar daarvoor moet nog wel wat 

veranderen in de politiek. Kunnen we dat veranderen? Yes, we can!. 

 

Niet opgelet, beurt voorbij 
 

De gemeente gaat er meestal vanuit dat het voldoende is om voornemens met een enkel zinnetje in 

de Stadskrant aan te kondigen. Verkeersbesluiten voor uw eigen straat, het kappen van een parkje, 

nieuwe flats in de Botanische Tuin: het staat allemaal goed verstopt in een enkel zinnetje in de 

Stadskrant. Wil je zo’n voornemen veranderen of tegenhouden, dan moet je binnen enkele weken 

reageren. Zo niet, dan is het: eigen schuld, beurt voorbij. We moeten nu dus elke week alle berichten 

in de Stadskrant en op de internetsite van de gemeenteraad en de ter inzage gelegde stukken 

nauwkeurig bestuderen. En ogenblikkelijk reageren als we vinden dat het anders moet. Het lijkt 

logisch om direct omwonenden tijdig te informeren, maar het gebeurt niet. Ook daarvoor geldt dat 

de politiek moet veranderen, willen bewoners echt serieus genomen worden. Kunnen we dat 

veranderen? Yes, we can!. 

 

Ambtenaren en politici zijn ook mensen 
 

Met alleen bezwaar maken kom je er niet. Het is makkelijk om overal tegen te zijn. Maar iedereen wil 

zich nu eenmaal verplaatsen, wonen, werken en winkelen. De gemeente maakt plannen om dat 

mogelijk te maken. En dan kan men het niet altijd iedereen naar de zin maken. Bewoners zijn dan 

nog wel eens sluitpost in de plannen. Vanaf het begin in 2003 heeft de belangenvereniging 

gesproken en meegedacht bij de plannen voor onze buurt. Vaak met weinig resultaat, soms met een 

succesje. Het resultaat is na vijf jaar wel dat ambtenaren en politici ons kennen en zo nodig weten te 

vinden. En andersom weten wij wie we waarvoor moeten hebben. Zo hebben we laatst uitgebreid 

gesproken over het plan binnenkort alle bomen op de Michiel de Ruyterweg te kappen, nadat we 

daar bezwaar tegen hadden gemaakt. Dit gesprek was erg nuttig. Ambtenaren en politici zijn ook 

maar gewone mensen. En politici kunnen we gelukkig elke vier jaar veranderen, yes, we can!. 

 

De wortel en de stok 
 

Hoe krijg je een ezel vooruit? Ook ezels verplaatsen zich, maar niet altijd en niet altijd in de goede 

richting. De ene keer werkt het voorhouden van een wortel, de andere keer is een stok nodig. De 

wortel die bewoners hebben is een positieve bijdrage aan de plannen: slimme oplossingen, goede 

alternatieven. Het belonen van politici met een stem bij de verkiezingen en positieve publiciteit zijn 

ook wortels. In onze vereniging hebben we veel hoogopgeleide en deskundige professionals. 

Oplossingen voor het verkeer, maatregelen voor schonere lucht: we hebben er al vele honderden 

uren aan besteed. 

Soms is de wortel niet genoeg, projectontwikkelaars hebben veel dikkere wortels en die willen wel 

eens een andere kant uit. Dan helpt de stok. In ons geval is dat de rechter en, een stap daarvoor, de 
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gemeentelijke bezwarencommissie. Dat hebben we slechts enkele keren gedaan en tot nu toe met 

succes. De belangrijkste uitspraak verwachten we begin volgend jaar. Dan spreekt de hoogste rechter 

zich uit over het bestemmingsplan TU Noord. Kunnen we het hele plan voor TU Noord dan nog 

veranderen? Yes, we can! 

 

Wat is nu het succesrecept? 
 

Zoals uit het verhaal hiervoor blijkt zijn er vele ingrediënten nodig om een goed succesrecept te 

krijgen. Het belangrijkste is een grote groep betrokken bewoners die goed samenwerkt. De 

gemeente heeft er voor gezorgd dat veel bewoners zeer gemotiveerd zijn om zich in te zetten om de 

plannen te veranderen. We hebben veel mensen die een financiële bijdrage geven voor bijvoorbeeld 

juridische procedures. We hebben een uitstekende, informatieve en actuele website. We hebben 

uitgebreide netwerken met deskundigen, ambtenaren, politici,enz. We zijn met veel bewoners op 

alle fronten actief: van een enkele boom tot een stadsvisie voor Delft in 2030. We volgen de politiek 

op de voet en laten dat weten op onze website. Volgend jaar worden de gemeenteraadsverkiezingen 

voorbereid en dan zullen we álle bewoners laten weten welke partijen zich (niet) hebben ingezet 

voor TU Noord. Dan komt de tijd dat onze ideeën uitgevoerd gaan worden en TU Noord werkelijk een 

prachtbuurt wordt. Met zijn allen kunnen we dat bereiken. Yes, we can! 

 

 

 

Zomer 2008 

Verdubbeling aantal woningen Wippolder vòòr 2020 
 

 

Het is nu officieel: ook de gemeente heeft alle woningbouwplannen bij elkaar opgeteld en 

geconcludeerd dat er 2.434 woningen plus 2.652 studenteneenheden in de Wippolder zullen worden 

bijgebouwd in de komende 10 tot 12 jaar! In totaal gaat het om 5.086 nieuwe woningen. Dat zijn er 

meer dan de 4.900 woningen die nu in de Wippolder staan! 

 

De Belangenvereniging TU Noord vindt dat de gevolgen onderzocht moeten worden van de bouw 

van meer dan 5000 woningen in deze wijk. Zo veel meer huizen betekent anderhalf tot twee keer zo 

veel meer mensen erbij en dat  leidt tot heel veel extra verkeer. De gevolgen voor de leefbaarheid in 

onze wijk zijn gewoon niet te overzien, zeker omdat al dat extra verkeer over dezelfde wegen moet 

als nu. Er zijn ondanks al deze plannen geen nieuwe ontsluitingswegen voorzien. Net als nu moet 

straks alle verkeer over de Schoemakerstraat, de Julianalaan en de Mijnbouwstraat de wijk in of uit.  

 

Kan dat zo maar? Nee, niet als je de wet volgt. Bij een bouwprogramma van meer dan 4.000 

woningen is het namelijk verplicht om een zogeheten milieu-effectrapport of m.e.r.  te maken. 

Daarin wordt gekeken naar nut en noodzaak van de plannen en naar alternatieve oplossingen met de 

minste nadelen voor de gezondheid en het milieu.  

 

Het maken van een m.e.r. kost tijd waardoor bouwplannen kunnen vertragen. Burgemeester en 

wethouders hebben daarom de raad voorgesteld uit te gaan van net iets minder dan vierduizend 
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woningen, door alle studentenwoningen maar voor de helft mee te tellen. Daarmee komt het totale 

aantal woningen uit op “slechts” 3760, ofwel 240 woningen minder dan het aantal waarvoor men 

wettelijk verplicht is een rapport over de milieueffecten van een dergelijke omvangrijke bouwopgave 

te maken.  

 

Helaas is de raad op 23 april akkoord gegaan met deze redenering, ofschoon vrijwel alle 

oppositiepartijen tegen stemden. Gelukkig is er wel een voorbehoud gemaakt door de besturende 

partijen: de creatieve vondst van de ‘halve studentenwoningen’ zal voor een oordeel voorgelegd 

worden aan de onafhankelijke Commissie m.e.r. We hebben daarom nog goede hoop dat de 

milieueffecten wel onderzocht zullen gaan worden omdat de Wet milieubeheer, het Besluit m.e.r. 

1994 en geen enkele andere wet of wettelijke regeling het begrip woningequivalent kent voor twee 

halve studentenwoningen. 

 

We vinden een onderzoek naar de milieueffecten van alle bouwplannen erg belangrijk. Er worden 

namelijk niet alleen ruim 5000 woningen bijgebouwd in de Wippolder. Ook het aantal bedrijven 

neemt enorm toe in èn rondom onze wijk. Twee hogescholen, Technopolis, een beoogde 

verdubbeling van de bezoekersaantallen van de Porceleyne Fles en rondom de wijk: Zuidpoort, een 

verdubbeling van Ikea. 

 

Al deze plannen samen zullen leiden tot een enorme toename van het verkeer.  

Bijgevoegd kaartje van de gemeente laat zien dat er met name sprake is van een enorme groei van 

het autoverkeer op de reeds zwaar belaste punten in TU Noord en omgeving. Het Poortlandplein 

gaat van 19.145 naar 31.285 auto’s per dag. Dat is een groei van 63%!. Zuidpoort gaat van 1.352 naar 

18.016 auto’s per dag. Het TNO terrein / Schoemakerstraat gaat van 9.376 naar 15.856 auto’s per 

dag, enzovoort. En dat zijn schattingen op basis van de plannen die bekend waren in 2005. 

 

Alles wijst er op dat door de toename van woningen en bedrijven in het Wippoldergebied de 

verkeersafwikkeling moet gaan plaatsvinden met een wegennet dat daar zeer waarschijnlijk niet op 

berekend is. Verbetermaatregelen, zoals een Milieuzone (verbod voor vuile vrachtwagens), 

herinrichting van de Julianalaan tot 40 km zone, routering van verkeer naar het centrum via de 

Kruithuisweg, tramlijn 19 in 2008, geluidssaneringen en zo voorts, zijn ooit toegezegd door de 

gemeente. Maar al deze maatregelen zijn op de lange baan geschoven of komen er niet. De 

bouwplannen daarentegen zijn volop in uitvoering of voorbereiding. Gezien de toename van het 

aantal bouwplannen is het nog maar helemaal de vraag of de toegezegde verkeers- en 

milieumaatregelen nog wel effectief zijn.  

 

Het is toch geen overdreven vraag om via een milieueffect rapport te onderzoeken wat de effecten 

zijn van al deze bouwplannen en van de eventuele alternatieve mogelijkheden? Het gaat uiteindelijk 

om onze gezondheid, onze leefomgeving en woonplezier.  

Op dit moment is het bestemmingsplan TU Midden in procedure. Ook in die procedure zullen we 

blijven aandringen op een zorgvuldige besluitvorming en de nodige verbetermaatregelen voor onze 

buurt. 
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Voorjaar 2008 

FEESTJE? 
 
De Belangenvereniging TU Noord bestaat in 2008 ook vijf jaar, net als de Wippolderkrant. Is dit iets 

om te vieren? Er is zoals altijd goed nieuws en slecht nieuws. Om met het eerste te beginnen, de 

belangenvereniging heeft van de gemeente subsidie ontvangen. Dit geld willen we ondermeer 

gebruiken om meer aandacht te geven aan de luchtvervuiling als gevolg van het toenemende verkeer 

en aan het belang van het behoud van groen in onze wijk. We zien dat binnen de politiek en het 

beleid in Delft de aandacht toeneemt voor speelvoorzieningen en voor het behoud dan wel herplant 

van bomen. Wij denken met onze acties daaraan toch een steentje aan te hebben bijgedragen. Maar 

aandacht voor spelen en groen is tot nog toe alleen in de vorm van beleidsnota’s. We zien uit naar de 

praktijk.  

 

Het slechte nieuws is dat bijna vijf jaar van inspraak, of beter van inspraakbeloftes, weinig tot niets 

heeft opgeleverd. Al onze bezwaren tegen het bestemmingsplan TU Noord zijn niet alleen door de 

gemeenteraad, maar ook door Provinciale Staten volledig genegeerd. Wij wenden ons nu tot de 

hoogste instantie, de Raad van State en ditmaal met de hulp van een op dit gebied zeer deskundig en 

ervaren advocaat. Deze deskundige is verrast door de kwaliteit van de door ons ingediende 

bedenkingen tegen het bestemmingsplan TU Noord en erg verbaasd over het volledig negeren 

hiervan door de provincie. We gaan vol goede moed verder en maken ook hier graag gebruik van de 

subsidie. 

 

 

Onze belangrijkste bezwaren tegen het bestemmingsplan kort samengevat: 
 

Verslechterde luchtkwaliteit 

Langs de route tussen A13-IKEA en het centrum van Delft, die dwars door onze wijk loopt, worden de 

normen voor luchtkwaliteit al jaren ruimschoots overschreden. Het is algemeen bekend dat deze 

route tot de een van de meest vervuilde van Delft behoort. Fijn stof dringt hier de huizen binnen en 

veel bewoners lopen hierdoor een sterk verhoogde kans op aandoeningen aan de luchtwegen. 

Volgens onze berekeningen zal met de uitvoering van de plannen in en rondom het plangebied TU 

Noord nog veel meer verkeer door de wijk gaan. Volgens het bestemmingsplan wil de gemeente in 

TU Noord zo’n 3.000 woningen erbij bouwen en daardoor zal het autobezit in onze wijk aanzienlijk 

toenemen. Daarbij hebben we te maken met extra verkeer als gevolg van de vele woningen die 

rondom het plangebied gebouwd worden zoals in het zuidelijk deel van het centrum en op het TNO 

terrein. En dan is er nog de verkeersaantrekkende werking van het winkelcentrum Zuidpoort en van 

de verbreding van de IKEA-afslag van de A13. De afsluiting van de Mekelweg, tot slot, drukt het 

verkeer van het TU-terrein weg naar de omliggende wegen. Met zo veel meer verkeer door de wijk 

zien we de luchtkwaliteit alleen maar verslechteren en nog verder dan nu uitkomen boven de 

wettelijk toegestane waarden voor stikstofdioxide en fijnstof.  

 

Berekeningen gemeente 

Echter, tot onze grote verbazing komt de gemeente zelf steeds weer tot de conclusie dat met alle 

bouwplannen in het TU Noord-gebied er zelfs zonder aanvullende maatregelen een verbetering zal 
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gaan intreden in de luchtkwaliteit op het drukste deel van de route….. Hierbij gaat de gemeente er in 

haar berekeningen van uit dat het verkeer in onze wijk vanaf 2007 niet zal toenemen (nul-groei) of 

zelfs licht zal afnemen. Wij vinden dit een zeer vreemde veronderstelling, ook omdat nog in 2005 in 

een vorig onderzoek in opdracht van de gemeente Delft een groeiprognose voor het verkeer in onze 

wijk van 60% werd genoemd. In twee jaar tijd zijn in de gemeentelijke berekeningen 10.000 auto’s 

per dag uit onze wijk verdwenen!   

 

Standpunt Belangenvereniging TU Noord 

Wij zullen bij de Raad van State aantonen dat de conclusies van de gemeente Delft met betrekking 

tot verkeer en luchtkwaliteit in onze wijk zijn gebaseerd op onjuiste aannames. Er mag daarom geen 

goedkeuring aan het bestemmingsplan TU-Noord gegeven worden.  

Er staat veel op het spel: ONZE GEZONDHEID!!! En als we gelijk krijgen is het niet belangrijk of 

bouwplannen wel of niet doorgaan maar dat wij in een gezonde woonomgeving willen wonen.  

 

De Botanische Tuin en Julianalaan 67 

In 1998 zou een intentieovereenkomst tussen gemeente en TU zijn ondertekend voor intensieve 

samenwerking, waarbij ondermeer sloop van Julianalaan 67 (grenzend aan de Botanische tuin) als 

uitgangspunt is gehanteerd. De TU stelt zelfs, dat er bindende afspraken zijn gemaakt met de 

gemeente over sloop. 

Je kan een schriftelijke overeenkomst allemaal mooie namen geven zoals intentie overeenkomst of 

convenant, maar volgens juristen komt het allemaal op hetzelfde neer: wat je op papier afspreekt en 

ondertekent, daar zijn de partijen (in dit geval gemeente TU en ontwikkelaars) aan gehouden. 

 

Verzwegen 

Deze intentieovereenkomst is nooit officieel aan de gemeenteraad meegedeeld, ook niet tijdens de 

besluitvorming over het bestemmingsplan TU-Noord, maar werd pas bekend tijdens de hoorzitting 

over het bestemmingsplan bij de Provincie. Wel is door wethouder Anne Koning bij herhaling gesteld, 

dat partijen dreigden met schadeclaims als dit bestemmingsplan niet zou worden goedgekeurd. Het 

was immers al negen jaar eerder door haar Groenlinkse voorganger Grashoff bedisseld met de TU. 

Mede hierdoor is de gemeenteraad onder druk uiteindelijk akkoord gegaan met dit 

bestemmingsplan.  

 

Inspraak? 

Alle inspraak van de afgelopen jaren over het behoud van de Botanische Tuin en het gebouw 

Julianalaan 67 is een fopspeen voor de burgers gebleken. Men is van plan het gebouw te vervangen 

door een nieuw appartementencomplex en aan de zuidzijde een extra vleugel te bouwen in de 

huidige bomentuin. Bovendien moet deze vleugel onderkelderd worden met een parkeergarage van 

zeker 10 meter diep hetgeen het ergste doet vrezen voor de het voortbestaan van de er vlak naast 

gelegen bomentuin. Hopelijk steekt het Rijk hier nog een stokje voor en blijft de Botanische Tuin in 

haar huidige glorie behouden voor Delft en omgeving.  

 

Groen en spelen 

Met de woningbouw- en herinrichtingsplannen die met het bestemmingsplan zijn voorzien 

verdwijnen niet alleen een grote hoeveelheid prachtige bomen uit de wijk, op het moment van 

schrijven staat de teller op meer dan 1500, maar ook vele honderden vierkante meters aan groene 



66 
 

speelplekken voor kinderen. Voorbeelden zijn het Zuidplantsoen, het Maranathaterrein, de strook 

aan de Maerten Trompstraat en het speelveld aan de Julianalaan. De uit de Wippolder verdwenen 

bomen worden niet vervangen of gecompenseerd, terwijl dit volgens het huidige gemeentelijke 

beleid wel zou moeten. Ook voor kinderen uit de Wippolder komen er geen nieuwe speelplekken van 

belang bij, en al helemaal niet in het groen, terwijl hieraan een aantoonbaar tekort is.  

 

Genoeg redenen om ons te blijven verzetten tegen het bestemmingsplan TU-Noord! 

En wie weet, vieren we eind dit jaar met z’n allen toch nog een mooi feest. 

 

 

LEDENVERGADERING 

De Belangenvereniging TU Noord houdt op maandag 17 maart aanstaande haar Algemene 

Ledenvergadering. De vergadering staat open voor iedereen vanaf 20.30 uur. Van 20.00 uur tot 

20.30 uur is de ledenvergadering toegankelijk voor leden van de Belangenvereniging TU Noord.  

De Belangenvereniging TU Noord heeft in haar 5-jarig bestaan een flink aantal trouwe leden en 

sympathisanten opgebouwd. Met de jaarlijkse bijdrage van leden hebben we een aantal acties 

kunnen voeren en zullen we de gang naar de Raad van State deels bekostigen. Het is in dit stadium 

zeer belangrijk om namens een groot aantal leden op te treden. Daarom roepen wij iedereen op om 

lid te worden van de Belangenvereniging TU Noord zodat we voor een leefbare omgeving kunnen 

blijven strijden. 

Meld je aan als lid via www.tunoord.nl en geef je mening op onze weblog: tu-noord.blogspot.com   

 

Werkgroep Julianalaan-west 

In het verleden heeft de Werkgroep Julianalaan-West u regelmatig op de hoogte gehouden van het 

trage verloop van de ons toegezegde tijdelijke herinrichting van de straat naar een 30-Km zone.  
Deze tijdelijke herinrichting gaat vooruit lopen op de definitieve herinrichting maar door de 

blijvende meningsverschillen over het bergingsriool in de Rotterdamse weg tussen het 

Hoogheemraadschap en de Gemeente Delft is al drie jaar lang een patstelling ontstaan 

Maar alles wijst erop dat de gemeente de daad bij het woord gaat voegen en dat voor de 

zomervakantie van 2008 de tijdelijke herinrichting een realiteit zal zijn. Tijdens de behandeling van 

de afsluiting van de Mekelweg in de raadsvergadering van 20-12-2007 is gesteld door de wethouder 

(Anne Koning) dat de tijdelijke herinrichting niet hoeft te wachten op andere infrastructurele 

werkzaamheden (zoals de herinrichting van de Jaffalaan), en door ambtenaren is reeds per mail 

bevestigd dat de tijdelijke herinrichting voor het tweede kwartaal van 2008 in de planning staat!. 

Een positieve ontwikkeling dus met betrekking tot de verkeersonveiligheid in de straat maar de 

werkgroep blijft vol onbegrip hoe het laatste stukje openbaar groen waarop een bal getrapt kan 

worden wordt opgeofferd om de stad verder te verdichten.  

 
 
 
 
 

http://www.tunoord.nl/
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Najaar 2007 

Voor buitenspelen het dak op 

 

Kinderen in de Wippolder spelen graag buiten en zoals dat voor alle kinderen geldt, het liefst 

rennen ze op een grasveldje, graven kuilen in zand en klimmen en bouwen hutten in bomen. Nadat 

de gemeente groenstroken die intensief door kinderen gebruikt worden bestemd heeft voor 

woningbouw en parkeren (Zuidplantsoen, Maranathaterrein, Julianalaan, Maerten Trompstraat) 

ontvouwt ze nu een beleid voor speelruimte.  

  

Onlangs verscheen de Nota Ruimte voor Spelen. In deze nota inventariseert het Delftse 

stadsbestuur bestaande speelplekken in Delft en het gebruik ervan. Daarnaast werd panelleden van 

het DIP hun mening gevraagd over speelruimte in hun wijk en ook hiervan wordt verslag gedaan. 

Het DIP is een groep Delftenaren die per e-mail regelmatig een mening wordt gevraagd over 

verschillende gemeentelijke kwesties. 

Van alle wijken in Delft komt de Wippolder met 11 speelplaatsen en 3 trapvelden er het meest 

bekaaid van af. Als we dit narekenen blijkt dat in de Wippolder voor elke 56 kinderen tot tien jaar 

maar één formele speelplek is. Ter vergelijking: in Voorhof is er voor elke 13 kinderen één 

speelplek, in Tanthof voor elke 26 kinderen, en zelfs in de dichtbebouwde Binnenstad is er één 

speelplek voor elke 35 kinderen.  

De reacties van de panelleden van het DIP bevestigen dit beeld: in de Wippolder is eenderde van de 

wijkbewoners (zeer) ontevreden over het aantal speelplekken in de wijk en over de bediening van 

de doelgroepen. Een kwart vindt de speelplekken te klein.  

Uit het panelonderzoek blijkt ook dat juist de bewoners van de Wippolder, samen met die uit de 

Binnenstad, het belangrijk vinden dat kinderen vrij kunnen spelen, maar dat daarvoor in de buurt 

geen gelegenheid is. Bovendien meldt men vaker overlast door hangjongeren.  

 

Tegelijkertijd, aldus de Nota, verwacht men met name in de Wippolder een aanzienlijke toename  

verwachting is begrijpelijk gezien het aantal bouwplannen dat op stapel staat. We hebben 

uitgerekend dat de woningvoorraad in onze wijk met 40% zal toenemen als alle bouwplannen die 

genoemd worden in het bestemmingsplan TU Noord zijn uitgevoerd. Ook de Nota Ruimte voor 

Spelen valt te lezen dat nieuwe (bouw)ontwikkelingen zorgen baren, dat alles wordt volgebouwd en 

open ruimte verdwijnt.  

 

Een ernstige zorg, zou men denken, waar snel iets aan moet gebeuren. Maar nee. De Nota noemt 

de richtlijnen van het ministerie van VROM waarin staat dat 3% van de voor wonen bestemde 

gebieden voor formele (echte) speelruimte bestemd moet zijn. Ons stadsbestuur stelt tevreden vast 

dat de gemeente Delft als geheel met 2,5% bijna aan deze norm voldoet. Daarom hoeft er geen 

speelruimte bij te komen. Ook niet in de Wippolder. Vreemd genoeg concludeert deze Nota zelfs 

dat het in de bestaande buurten van de Wippolder wel meevalt met het aantal speelplekken, de 

bereikbaarheid en de kwaliteit ervan. De cijfers geven andere informatie.  

 

Eventuele tekorten aan speelruimte moeten voortaan opgelost gaan worden door in te zetten op 

informele speelruimte zoals stoepen, doodlopende straten, daken van flats en parkeergarages. De 

toekomst voor buiten spelende kinderen in de Wippolder is op verharde ondergrond als stoepen, 
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straten en zelfs daken. Van het reserveren of creëren van groene speelplekken is geen sprake.  De 

Nota noemt zelfs niet hoe belangrijk het is voor kinderen om te spelen in groen, terwijl dit een 

onderwerp is dat de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt. Tegen alle maatschappelijke trends en 

het landelijk beleid in worden spelen en groen in het Delftse beleid volkomen van elkaar 

gescheiden.  

 

Er zijn wel plannen om een speeldernis in de Wippolder te realiseren. Dit is een soort wilde 

speeltuin tussen bomen. De locaties die hiervoor in aanmerking komen zijn helaas de al bestaande 

parken aan het Van Heijstplantsoen en langs de Muijskenlaan die bovendien onderdeel zijn van de 

ecologische hoofdstructuur van de wijk. Een andere mogelijkheid die wordt onderzocht is het veel 

verder weg gelegen grasveld naast de Hamboerderij aan de Rotterdamseweg, een plek waar geen 

kinderen wonen. Een speeldernis voegt echter weinig toe aan het tekort aan speelplekken in de 

bestaande buurten en ook niet aan het groen in de wijk. Het is zelfs de vraag wat er van deze mooie 

stadsparken overblijft. Om voor officiële speelplek in aanmerking te komen is namelijk 

bodemsanering nodig. Alle grond wordt dan tot een meter diep afgegraven en dat betekent schade, 

in ieder geval aan het aan grasvelden, planten en struikgewas en vaak ook aan bomen. Een keuze 

voor een speeldernis op een van deze parkachtige locaties tast het wijkgroen nog meer aan.  

 

Al jaren hebben we gepleit voor een grote speelvoorziening op het binnenterrein achter Kanaalweg 

2-4. Daar worden nu studentenflats gebouwd. Over het terrein bij Gele scheikunde merkt de Nota 

op dat de grond al bestemd is voor wonen en dat hierover al afspraken zijn vastgelegd. Dat is alle 

twee niet waar. Het bestemmingsplan is niet uitgewerkt voor dit gebied en er liggen geen 

contracten. De nota vermeldt wel eerlijk dat een speelvoorziening hier wel mogelijk is, maar dat de 

gemeente het geld er niet voor over heeft. De hondenuitlaatstrook aan de Kanaalweg kan wel 

geschikt worden gemaakt voor kinderen… 

 

 

 

Augustus 2007 

Nieuws van de Belangenvereniging TU Noord 
 

“Ieder nadeel heb z’n voordeel”, aldus een bekende Nederlander. De slechte kwaliteit van de 

plannen in TU Noord heeft flink wat nieuwe leden opgeleverd voor de Belangenvereniging. Ook 

vanuit politieke partijen ontstaat belangstelling om te proberen de plannen hier en daar bij te stellen. 

Laten we beginnen met een aantal positieve ontwikkelingen te noemen. 

Lipkensstraat 

Nadat alle bomen in de Willem de Zwijgerstraat – Julianalaan tot de hoek Lipkensstraat waren 

gekapt, is door bewoners spontaan actie gevoerd om in elk geval de bomenkap in de Lipkensstraat te 

voorkomen. Vervanging van de riolering mét behoud van de meeste bomen bleek technisch mogelijk 

te zijn. Ook vanuit een aantal politieke partijen is bij de wethouder aandacht gevraagd voor deze 

kwestie. Gelukkig bleek wethouder Anne Koning bereid om het plan voor de Lipkensstraat aan te 

passen zodat bijna alle bomen daar behouden kunnen blijven. 
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Julianalaan midden – Zuidplantsoen 

De gemeente heeft vergunning gegeven om de bomen rond het voormalige hoofdgebouw van de TU 

te kappen. Met de kleinere erbij gaat het om zo’n honderd bomen. Hiertegen is door een 

natuurorganisatie bezwaar gemaakt bij de Adviescommissie voor bezwaarschriften. De 

Adviescommissie heeft de bezwaarmakers in het gelijk gesteld. Burgemeester en wethouders wordt 

aangeraden hun huiswerk over te doen. De vergunning om alle bomen te kappen was namelijk al 

verleend voordat het bouwplan precies bekend was. Ook heeft de gemeente niet onderzocht of het 

echt nodig was om alle bomen te kappen of dat het bouwplan misschien iets aangepast zou kunnen 

worden om bomen te sparen. Nogal slordig dus. Nu maar hopen dat B&W het advies over neemt 

zodat er toch nog wat groen gespaard kan blijven. 

Mekelweg - Jaffalaan 

Terwijl bewoners van de Julianalaan west al ruim 30 jaar (!) bezig zijn voor een veilige woonstraat 

zonder verkeersoverlast, heeft de TU in enkele maanden geregeld dat de Mekelweg afgesloten wordt 

voor alle autoverkeer. Dit zorg voor nog meer overlast in onze buurt omdat bijvoorbeeld alle 

vrachtwagens dan over de Jaffalaan rijden wat tot erg gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers kan 

leiden. Wij hebben daarom laten weten dat we eerst een goede oplossing voor het oost-westverkeer 

willen voordat de zuidelijke Mekelweg afgesloten kan worden. Wethouder Anne Koning heeft nu 

toegezegd dat de zuidelijke Mekelweg niet wordt afgesloten voor er een adequate oost-

westverbinding is. De nieuwe verbinding moet op 1 maart 2008 klaar zijn. Ook zegde zij (opnieuw) 

toe dat de ingediende bezwaren en de beantwoording daarvan door het college van burgemeester 

en wethouders aan de raad zullen worden opgestuurd. 

Hoop doet leven 

We waren blij verrast door een uitnodiging voor een gesprek met de leiding van de TU. Enkele van de 

meest omstreden onderdelen van de bouwplannen hebben we in dat gesprek aan de orde gesteld. 

Vooral nieuwbouw in de Botanische Tuin en het verdwijnen van het laatste trapveldje aan de 

Julianalaan zijn voor ons onbegrijpelijk. De TU heeft laten weten dat de plannen nog lang niet 

definitief zijn en wij hopen dat er alsnog serieus naar andere oplossingen wordt gezocht. Voor de 

Botanische Tuin zijn er misschien nog kansen de Bomentuin en zelfs het honderd jaar oude gebouw 

voor Biotechnologie, Julianalaan 67 te behouden. Hoop doet leven – we houden u op de hoogte. 

Centrumroute, doorgaan verkeerd 

Minder positief is dat de gemeente geen maatregelen neemt tegen de verkeersoverlast op de drukke 

centrumroute. Klein lichtpuntje is weliswaar de proef met schone stadsbussen op aardgas, maar uit 

onderzoek is gebleken dat de lucht langs de centrumroute nog steeds veel te vuil is en voorlopig 

blijft. Hierdoor hebben veel mensen in onze buurt luchtwegklachten en komen ook hart- en 

vaatziekten veel vaker voor dan gemiddeld. Omdat de gemeente met het TU Noord-plan de 

leefbaarheid in onze buurt verder verslechtert, zullen wij bij de Provincie en desnoods de rechter 

vragen om dit niet toe te staan. 
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Lastige bewoners verbieden? 

Wij hebben ons vaak geërgerd aan de juichende verhalen van de gemeente, bestuurders, TUD en 

projectontwikkelaars over de plannen voor onze buurt. Wonen in het groen, een tweede Oxford en 

Cambridge, kwaliteitsimpulsen, versterking van de groenstructuur, enzovoort. Iedereen in de buurt 

ziet dat het alleen drukker wordt, groen verdwijnt en er voor onze buurt voorlopig niets verbetert. En 

dat hebben we duidelijk laten weten, ook via de Wijkkrant. De Wijkkrant is een van de weinige 

onafhankelijke nieuwsbronnen met veel ruimte voor buurtnieuws en wat ons betreft moet dat zo 

blijven. We zijn dan ook blij met de opstelling van de redactie en wijkwerk als het om deze vrijheid 

gaat. Censuur hoort niet thuis in een moderne samenleving, net zo min als machtspolitiek. Mocht ons 

artikel mensen gekwetst hebben, dan spijt ons dat. In elk geval hebben we de afgelopen maanden 

allerlei nieuwe contacten gelegd, ook dankzij onze berichtgeving. Wie weet komt daar weer wat 

moois uit. Als dat zo is, hopen we u in een volgend nummer van de Wijkkrant er weer over te 

berichten. 

 

 

Juni 2007 

TU Noord onder leiding van PvdA verkocht 
 
 
Op 19 april heeft de gemeenteraad gestemd over het Bestemmingsplan TU Noord. In dit plan 

worden groen en speelgebieden vervangen door (studenten)woningen. Het restant van de 

Botanische Tuin wordt ingeklemd tussen grote flats. De bewoners uit de Wippolder waren in 

groten getale naar de raadsvergadering gekomen. Boos en teleurgesteld gingen zij weer naar huis. 

Van tevoren had het college van PvdA, VVD, Groen Links en STIP beloofd bij alle bouwprojecten 

extra ruimte te maken voor groen en speelvoorzieningen. Het omgekeerde is gebeurd: zelfs de 

laatste groene speelplek aan de Julianalaan wordt volgebouwd en midden in de Botanische Tuin 

komt nieuwbouw. De oppositie van CDA, SP, Leefbaar Delft, Stadsbelangen en D66 heeft 

geprobeerd het groen te redden, maar zonder succes. Omdat deze partijen het kiezersbedrog van 

de “grijze coalitie” feilloos door hadden, stemden ze tegen het plan: iets om te onthouden bij de 

volgende verkiezingen! 

Kiezersbedrog 

Het CDA diende een motie in om het restant van het openbaar groen te beschermen als park. Ook 

vroeg deze partij garanties dat het overgebleven deel van de Botanische Tuin geen schade oploopt 

door de bouwactiviteiten. Dat ging PvdA-wethouder Koning te ver. Er bleek geen enkele ruimte om 

het plan nog bij te stellen en de gevraagde bescherming voor het groen vond zij niet nodig. 

Partijen die het opnamen voor de bewoners waren vooral SP, CDA, Stadsbelangen, Leefbaar Delft en 

D66. De Partij van de Arbeid, met elf zetels de grootste partij in de raad, was opvallend stil. Zelfs een 

verbod op nieuwbouw ín de Botanische Tuin kwam er niet door de PvdA. Studentenpartij STIP was 

uiteraard enthousiast over de bouw van het grote aantal studentenflats. Dat hiervoor groen 

verdwijnt maakt hen niet uit. Met de opbrengst van het TU Noord plan wordt de TU campus, de 

Mekelweg en omstreken, immers autovrij en groen ingericht. En een deel van de studentenflats 
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komt zelfs in de Botanische Tuin. De VVD was, mét Groen Links van mening dat tenminste drie 

procent van het plangebied groen moet worden, maar uiteindelijk vonden deze partijen een half 

procent ook wel genoeg. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart vorig jaar hebben wij 

alle partijen schriftelijk de vraag voorgelegd of zij de Botanische Tuin en al het groen er om heen 

wilden behouden. PvdA heeft die vraag toen niet beantwoord, STIP wilde liever studentenflats. Maar 

VVD en Groen Links lieten weten het groen te willen behouden. Een politieke belofte dus. 

Groene verf 

Begin dit jaar werd een motie door de raad aangenomen om een wilde speelplek, een speeldernis te 

maken, “bij voorkeur” in TU Noord. Deze motie werd nu nog maar een keer ingediend om het plan 

wat groener te laten lijken. Maar zelfs zekerheid dat deze speeldernis in TU Noord er komt, is er niet. 

De motie spreekt van “bij voorkeur” en noemt geen jaartal. Ooit kan er dus ergens in Delft een wilde 

speelplek komen. Natuurlijk heeft ons stadsbestuur daar geen boodschap aan, anders had er al lang 

zo’n speelplek op de kaart van het bestemmingsplan gestaan. De motie roept verder op tot het 

vergroenen van de Kanaalweg en vraagt de wethouder om er bij projectontwikkelaars op aan te 

dringen dat zij de daken van de parkeergarages groen inrichten. Misschien kan Delft subsidie geven 

op groene verf? Of op een binnenterrein een kunstgrashofje maken. De oppositie kwalificeerde dit 

groen als “schaamgroen”. Het klinkt misschien wat cynisch, maar we kennen inmiddels de waarde 

van politieke beloftes… 

Betalen, bepalen, balen 

De reden voor PvdA, VVD, GL en STIP om in te stemmen met de bouwplannen was het dreigement 

van wethouder Koning: als de raad niet zou instemmen zouden projectontwikkelaars grote 

schadeclaims bij de gemeente indienen. Zo ver bleek de gemeente zich al onder de vorige wethouder 

Grashoff te hebben vastgelegd, dat inspraak en politieke besluitvorming een wassen neus waren. De 

uitkomst stond al lang van te voren vast. Niet weken, maar jaren. Zelfs al lang voordat het eerste plan 

aan de bewoners werd gepresenteerd, in 2003, waren deals gemaakt met TU Vastgoed, ING 

Vastgoed en andere projectontwikkelaars. Stadsbelangen en vooral SP gaven een haarscherpe 

analyse van deze situatie. Eigenlijk zou de gemeenteraad moeten bepalen wat er wordt gebouwd, in 

de praktijk zijn dit dus de vastgoedontwikkelaars ING, Fortis, Blauwhoed en Proper-Stok op 

uitnodiging van TU Vastgoed. Zij betalen en bepalen. Bewoners en oppositie in de raad balen.  

Garantie: niet goed? groen weg! 

Een sterk staaltje van politiek was het om in de Botanische Tuin een parkeergarage en 94 woningen 

mogelijk te maken. Eerder was aan de directeur van de Botanische Tuin (van de TU Delft!) gevraagd 

of dit plan wat hem betreft mogelijk was, waarop hij had geantwoord dat nieuwbouw alleen zou 

kunnen als de garantie gegeven kon worden dat de tuin geen schade zou leiden. De gemeenteraad is 

vervolgens wijs gemaakt dat de directeur in kon stemmen met het bouwplan omdat de tuin geen 

schade zou leiden. De CDA-motie waarin om echte garanties werd gevraagd ging echter te ver. Het is 

dus nu al duidelijk dat de Botanische Tuin voor een belangrijk deel als verloren moet worden 

beschouwd. Wie wil zien hoe zorgvuldig de projectontwikkelaar omgaat met een waardevol 

groengebied moet het Zuidplantsoen bezoeken, of wat daar van over is. 
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Laatste trapveldje verkocht 

Het grasveldje aan de Julianalaan naast Gele Scheikunde is het laatste veldje waar nog een balletje 

getrapt kan worden in die buurt. Wie denkt dat ons stadsbestuur dat toch wel zou willen waarderen, 

heeft het mis: als bouwgrond levert het meer op. Gelukkig is het plan om Gele scheikunde te 

verhuizen zo duur, dat het nog wel jaren kan duren voor de bouwketen het gras en de bomen 

vervangen. Terwijl Delft internationale bijeenkomsten organiseert om het belang van speelruimte 

voor kinderen onder de aandacht te brengen, is er in onze buurt voor Jantje straks alleen maar 

beton. Van de 1900 vierkante meter die het veldje nu is, blijft niets over. Ergens in de 

nieuwbouwwijk met 162 nieuwe woningen moet een speelplek van 600 m2 komen, maar in het plan 

van Blauwhoed-Eurowoningen was al 1000 m2 opgenomen. Hoewel de norm 75 m2 groen per 

woning voorschrijft, is in dit plan 3,7 m2 per woning genoeg: een kwart parkeerplek. De TU heeft al 

laten weten dat dit geen probleem is: de kinderen zijn ook welkom op de groene campus tussen de 

studenten op de Mekelweg. 

Geen tram, wel nieuwbouw 

Vanaf 2003 hebben wij ons ingespannen om het plan voor TU Noord te verbeteren: aandacht voor de 

leefbaarheid, ruimte voor bewoners. De partijen die de dienst uitmaken, PvdA, VVD, GL en STIP, of 

beter de vastgoedontwikkelaars, hebben daar geen boodschap aan gehad. Ten opzichte van 2003 zijn 

de bouwplannen niet of minimaal bijgesteld vanwege bewoners. Maatregelen die de 

verkeersoverlast moeten beperken zijn er niet gekomen. Geen milieuzone, geen schonere bussen en 

gemeenteauto’s, geen geluidsisolatie, geen beperking van het doorgaande verkeer. Zelfs tramlijn 19, 

die eerder beloofd was voor eind 2007, rijdt nu volgens de gemeente niet voor 2010. Omdat dan de 

Spoorzone in uitvoering is, kan het ook wel eens 2013 worden. Alle maatregelen die de leefbaarheid 

in de buurt moeten verbeteren komen er niet of later. Inmiddels wordt er wel volop gebouwd en zijn 

ook de eerste schadegevallen hierdoor bij bewoners bekend. Wij hebben dit aangekaart bij de 

gemeente. De projectleider TU Noord bij de gemeente Delft, Annet van der Elst, spant zich in voor 

een goede communicatie tussen omwonenden en bouwers. 

Actie 

Wij hebben in de aanloop naar de raadsbehandeling van het TU Noordplan actie gevoed met posters 

in de wijk – Hou TU Noord groen – en alle raadsleden een brochure gestuurd met onze visie (te 

vinden op de website www.tunoord.nl).  Verder hebben we contact gehad met de pers en 

vertegenwoordigers van de politiek. Nu het bestemmingsplan praktisch toch zonder wijzigingen is 

vastgesteld, gaan we bij de provincie proberen goedkeuring te voorkomen. Gedeputeerde Staten 

(het bestuur) van Zuid-Holland moeten het plan eerst nog goedkeuren. Wordt het plan toch 

goedgekeurd, dan is in laatste instantie beroep mogelijk bij de rechter, de Raad van State. Het kan 

vanaf dit moment nog zeker twee jaar duren voordat er een oordeel van de rechter is. Al die tijd 

blijven we op steun van zoveel mogelijk bewoners rekenen. Wilt u een bijdrage leveren (graag!), 

neem dan contact op via belangenvereniging@tunoord.nl of via het secretariaat,  Postbus 3259,  

2801 DG  Delft. 

 

http://www.tunoord.nl/
mailto:belangenvereniging@tunoord.nl
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Het trapveldje aan de Julianalaan 

 
 
 

Mei 2007 

Belangenvereniging TU Noord 
 

Bomenkapbarometer  

Graag stellen we u voor aan een nieuwe meetlat van ontwikkelingen in de Wippolder: de 

bomenkapbarometer. 

Vanaf de oprichting van de Belangenvereniging TU Noord houden we bij hoeveel bomen er gekapt 

worden in de Wippolder, waar en waarvoor voor ze worden gekapt en of ze worden herplant. Tel je 

alles bij elkaar op dan kom je wel tot een onthutsend aantal:  

de huidige bomenkapbarometer staat op 1487. Dit is het totaal aantal bomen waarvoor een 

kapvergunning is verleend sinds 2003. Bij ongeveer 464 bomen is sprake van herplant plicht 

(waarschijnlijk minder, want het aantal te herplanten bomen wordt niet altijd duidelijk vermeld bij de 
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kapvergunning). De meeste bomen worden herplant  op het TU terrein nabij de Mekelweg  en 

Kruithuisweg. Geen herplant dus in of nabij de woonbuurten van de Wippolder.  

Een kapvergunning is overigens alleen nodig als de boom op 130 cm boven de grond een dikte heeft 

van 25 cm ( een omtrek van 78cm of meer). Dit houdt in dat het feitelijk aantal gekapte bomen in de 

Wippolder ver boven de 1500 uitkomt.  

Ter vergelijking: voor het Delfts referendum over de uitbreiding van de camping in het Delftse Hout 

ging het om ongeveer 150 bomen. De uitslag kent u, de meeste Delftenaren waren tegen de 

uitbreiding, maar dit resultaat werd vooral gezien als een statement  tegen de kap van alweer zo veel 

bomen in Delft.  

Elke week lezen we in de stadskrant de verplichte publicaties van de Gemeente Delft met de 

afgegeven kapvergunningen. Opvallend is dat het bij elke kapvergunning vaak over kleine aantallen 

bomen gaat. Het lijkt steeds wel mee te vallen, maar bij elkaar opgeteld zijn we in minder dan vier 

jaar tijd in de Wippolder al een klein bos kwijt geraakt.  

Het geringe aantal bomen dat herplant wordt is strijdig met het rijksbeleid zoals dat is vastgelegd in 

de Nota Ruimte. Volgens deze nota moet de kwaliteit van openbaar groen als geheel in de steden er 

in principe op vooruit gaan. "Soms kan een groen stuk best worden bebouwd, bijvoorbeeld als 

daarmee middelen worden gegenereerd om elders in dezelfde wijk in groen te investeren”. Van 

enige compensatie hebben wij tot dusver helaas weinig gemerkt.  

 

Waarvoor was de bomenkap?  

De belangrijkste redenen waren tramlijn 19 (255 bomen), de vele bouwplannen (zo’n 340), 

infrastructuur (zeker 110), Mekelpark (ruim 400) en werk aan rioleringen (minstens 50). Bij slechts 23 

bomen was de gezondheid van die bomen in het geding. 

Het eind van de bomenkap is nog niet in zicht want er staan nog heel wat bouwplannen in het TU 

Noord gebied op stapel.  

Maar wie weet……… inmiddels is er een kersvers evaluatierapport over het Bomenbeleid in Delft 

verschenen.  De gemeente belooft niet meer alleen te bekijken hoe een boom het beste groeit maar 

wil ook van de bewoners horen of de bomen wel als prettig in het straatbeeld ervaren worden. In het 

najaar van 2008, vermeldt de stadskrant 2/9/2007, worden we als Delftenaren actief be/gevraagd 

om suggesties te doen over het openbaar groen in onze omgeving. Maar waarom pas over één jaar? 

Het is inmiddels is bij de gemeente doorgedrongen dat dit onderwerp maatschappelijk leeft. 

Tegelijkertijd gaat de bomenkap onverminderd voort. Prettig in het straatbeeld of niet, bouwen gaat 

voor groen. Graag horen we van de gemeente wanneer onze mening er wel echt toe doet.  

Tot het zo ver is houden u wij voortaan op de hoogte van het verdwijnen van het groen uit de 

Wippolder via onze bomenkapbarometer. 
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Mei 2007 

Bestemmingsplan TU-Noord. 
 
 

Hoorzitting Provincie 
 

In oktober is de Belangenvereniging TU Noord naar de hoorzitting geweest bij de provincie Zuid-

Holland om toelichting te geven op onze bezwaren tegen het bestemmingplan TU-Noord. Na de 

gemeente moet nu de provincie met dit bestemmingsplan akkoord gaan. Evenals een flink aantal 

andere belanghebbenden hadden wij eind juni onze bedenkingen tegen dit bestemmingsplan 

ingediend bij de provincie. De provincie was vooral geïnteresseerd in een onderbouwing van onze 

inschattingen over de hoeveelheid verkeer door onze wijk en de luchtverontreiniging die dat 

veroorzaakt en waarom wij vinden dat de gemeente dit veel te rooskleurig voorstelt. 

 Verslechterde luchtkwaliteit 

De route tussen de Ikea-afslag van de A13 en het centrum van Delft loopt dwars door onze wijk. Het 

is algemeen bekend dat deze route tot de een van de meest vervuilde van Delft behoort en hier de 

normen voor luchtkwaliteit al jaren ruimschoots worden overschreden. Fijn stof dringt hier de huizen 

binnen en veel bewoners hebben klachten aan luchtwegen. Volgens onze berekeningen zal met de 

uitvoering van de plannen in en rondom het plangebied TU Noord nog veel meer verkeer door de 

wijk gaan. Volgens het bestemmingsplan wil men in TU Noord  zo’n 3000 woningen erbij bouwen en 

daardoor alleen al zal het autobezit in onze wijk aanzienlijk toenemen. Daarbij hebben we te maken 

met extra verkeer als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van het winkelcentrum Zuidpoort 

en van de verbreding van de Ikea-afslag van de A13. De afsluiting van de Mekelweg, tot slot, drukt 

het verkeer van het TU-terrein weg naar de omliggende wegen. Met zo veel meer verkeer door de 

wijk zien we de luchtkwaliteit alleen maar verslechteren en nog verder dan nu uitkomen boven de 

wettelijk toegestane waarden voor stikstofdioxide en fijnstof.  

Berekeningen gemeente 

Echter, tot onze grote verbazing komt de gemeente zelf steeds weer tot de conclusie dat met alle 

bouwplannen in het TU Noord-gebied er zelfs zonder aanvullende maatregelen een verbetering zal 

gaan intreden in de luchtkwaliteit op het drukste deel van de route….. Hierbij gaat de gemeente er in 

haar berekeningen van uit dat het verkeer in onze wijk vanaf 2007 niet zal toenemen (nul-groei) of 

zelfs licht zal afnemen. Wij vinden dit een zeer vreemde veronderstelling,  ook omdat nog in 2005 in 

een vorig onderzoek in opdracht van de gemeente Delft een groeiprognose voor het verkeer in onze 

wijk van 60% werd genoemd. In twee jaar tijd zijn in de gemeentelijke berekeningen 10.000 auto’s 

per dag uit onze wijk verdwenen!   

Standpunt Belangenvereniging  

Wij hebben bij Provinciale Staten tijdens de hoorzitting het standpunt toegelicht dat volgens ons de 

conclusies van de gemeente Delft met betrekking tot verkeer en luchtkwaliteit in onze wijk zijn 

gebaseerd onjuiste aannames en er daarom geen goedkeuring aan het bestemmingsplan TU-Noord  
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gegeven zou mogen worden. Bij het schrijven van dit bericht is over een uitspraak hierover nog niets 

mede te delen, maar wij hopen natuurlijk op een positieve reactie van Provinciale Staten.  

Er staat veel op het spel, zo veel is zeker. Als we gelijk krijgen dan kunnen een aantal bouwplannen 

niet doorgaan omdat de wettelijke norm voor luchtkwaliteit - erkend - wordt overschreden. Dit zou 

ondermeer gelden voor het gebouw Julianalaan 67, behorende bij de Botanische Tuin en de 

bouwplannen langs Mijnbouwstraat–oost en het Mijnbouwplein. Het lijkt er op dat pas bij 

zwaarwegende economische belangen serieuze verkeersmaatregelen die de wijk zullen ontlasten aan 

de orde kunnen zijn. Dat de bewoners van Julianalaan-oost en de kinderen van het kinderdagverblijf 

op de hoek Botaniestraat / Julianalaan  dagelijks zijn blootgesteld aan zware luchtvervuiling is tot op 

heden bij de gemeente geen voldoende argument gebleken.   

Julianalaan 67 

Tijdens de hoorzittingen was ook de TUDelft aanwezig, want ook zij heeft bedenkingen tegen het 

bestemmingsplan, zij het van een andere orde. Volgens de TU zijn er al in 1998 harde afspraken 

gemaakt, onder andere over de sloop van het gebouw Julianalaan 67 (grenzend aan de Botanische 

tuin). In 1998 zou een intentieovereenkomst tussen gemeente en TU zijn ondertekend voor 

intensieve samenwerking, waarbij van begin af aan sloop als uitgangspunt is gehanteerd en bindende 

afspraken zijn gemaakt met de gemeente over sloop van dit pand. 

Naar wij hebben vernomen kun je een schriftelijke overeenkomst allemaal mooie namen geven zoals 

intentie overeenkomst of convenant, maar volgens juristen komt het allemaal op hetzelfde neer: wat 

je op papier afspreekt en ondertekent, daar zijn de partijen (in dit geval gemeente, TU en 

ontwikkelaars) aan gehouden. 

Verzwegen 

Deze afspraken over de sloop van Julianalaan 67 zijn dus al negen jaar geleden gemaakt door de 

toenmalige wethouder Grashoff. Dit feit is nooit officieel aan de gemeenteraad meegedeeld. Wel 

werd door wethouder Koning tijdens de besluitvorming over het bestemmingsplan TU-Noord bij 

herhaling gesteld, dat partijen dreigden met schadeclaims als dit bestemmingsplan niet zou worden 

goedgekeurd. Onder deze druk is de gemeenteraad uiteindelijk akkoord gegaan met dit 

bestemmingsplan. Alle inspraak van de afgelopen jaren over de toekomst van de Botanische Tuin  en 

het gebouw Julianalaan 67 is een fopspeen voor de burgers gebleken. Hopelijk steekt de Provincie 

hier nog een stokje voor en blijft de Botanische Tuin in haar huidige glorie behouden voor Delft. Zo 

niet, dan wordt het pand Julianalaan 67 zeer waarschijnlijk gesloopt voor 

nieuwbouwappartementen, met aan de zuidzijde van het gebouw (waar nu de ingang is) een extra 

vleugel. Voor deze vleugel zal een belangrijk deel van de prachtige bomentuin van de Botanische Tuin 

moeten verdwijnen en een parkeergarage van zeker tien meter diep worden gegraven. Voor deze 

diepe bouwput moet de grondwaterstand aanzienlijk worden verlaagd en we vrezen het ergste voor 

de andere planten en bomen.  

 

Alle informatie over de Belangenvereniging, het bestemmingsplan, de ingediende zienswijzen en 

bezwaren, de bomenkapbarometer en meer is te vinden op onze website www.tunoord.nl  

Ben je geïnteresseerd in onze activiteiten?  

http://www.tunoord.nl/
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Je kunt je ook opgeven om mee te doen met ons overleg en onze activiteiten die we (willen gaan) 

ondernemen.  

En, lid worden van de Belangenvereniging TU Noord kan natuurlijk ook!!  
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November 2006 

Groen TU Noord blijft behouden en wordt uitgebreid! 
 

 

“Al het groen in de Wippolder blijft behouden en er komt extra speelruimte voor kinderen.” Dat 

zou de uitkomst moeten zijn van de plannen met TU Noord, de noordelijke Wippolder, als we het 

coalitieakkoord en de programma’s van de partijen in het college mogen geloven. Fantastisch of 

fantasie? 

Goed nieuws voor bewoners van de Wippolder 

“In alle bouwprojecten gebruikt Delft de beschikbare grond intensief, om extra ruimte te maken voor 

openbaar groen. We bieden ruimte voor meer groen en speelplekken” staat in het coalitieakkoord 

2006-2010 van Delft. 

De Partij van de Arbeid stelt “Intensief ruimtegebruik mag niet ten koste gaan van groen. Bij alle 

nieuwbouwplannen zal dit nu al worden ingevoerd.” Delft is niet alleen van steen, ook het groen in 

de stad wordt gewaardeerd, uitgebreid en beschermd vindt GroenLinks. “Groen en water worden 

ruim toegepast”, schrijft ook de VVD. En studentenpartij STIP wil alleen kappen als het hoogst 

noodzakelijk is en als er dan toch gekapt moet worden, grote nieuwe bomen terugplanten, het 

zogenoemde nieuw-voor-oud-principe.  

Daar zijn wij als bewoners erg blij mee. Het betekent dat het groene gebied naast de Botanische Tuin 

behouden kan blijven. Ook de groene speelplek naast Gele scheikunde aan de Julianalaan zal, als we 

de politiek mogen geloven, behouden blijven. De bomen die jammer genoeg al verdwenen zijn, 

bijvoorbeeld aan het Zuidplantsoen, zullen dus ergens terug komen, wat natuurlijk fantastisch 

nieuws is. 

Nieuwe speelruimte voor kinderen 

Bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling is een motie aangenomen om in TU Noord een wilde 

speeltuin te maken, een “speeldernis”. Met “speeldernis” wordt een plek bedoeld waar kinderen in 

de stad lekker buiten kunnen spelen in de natuur. Een wilde speeltuin waar je met water kunt 

kliederen, in bomen kunt klimmen, bruggen en vlotten kunt bouwen, boomhutten kunt maken, 

vuurtjes kunt stoken en nog veel meer. Een plek ook waar kinderen de natuur beter kunnen leren 

kennen door dieren en planten te bekijken, sporen van dieren te zoeken, etc. zo valt in de toelichting 

op de motie van GroenLinks te lezen. Het moet dus om een flink gebied gaan en dat sluit ook aan op 

de inzet van het CDA. Deze partij pleit voor 300 m2 speelruimte per hectare, voor TU Noord dus zo’n 

slordige 30.000 vierkante meter! Omdat er ook geld is voor een bewaakte speeltuin, stellen wij voor 

het groene terrein naast de Botanische Tuin te bestemmen voor de Wilde Speeltuin. Toegang en 

toezicht zijn eenvoudig te regelen en de plek vormt het hart van een groot gebied met weinig 

speelruimte. De hier geplande studentenflat kan in TU Midden komen, waar voldoende ruimte op de 

campus is. 
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Leefbaarheid in de wijk gaat achteruit 

Wie de plannen voor de wijk Wippolder bekijkt ziet dat er de komende jaren minstens 4000 

bewoners bij moeten komen, Alleen al in TU Noord en TU Midden worden zo’n 2.500 woningen 

gebouwd. Ook in het gebied TNO Zuidpolder en omgeving (Pauwmolen bijv.) komen vele honderden 

woningen. Verder wordt het heel veel drukker door de bouw van Technopolis, de verdubbeling van 

Ikea, de nieuwbouw van InHolland en de Hogeschool Rijswijk, het evenemententerrein Lijm & 

Cultuur en het autovrij maken van de TU Campus (Mekelweg). Daarbij groeit het autoverkeer ook 

zonder al deze plannen elk jaar al zo’n 2-3%. 

Bewoners van de Nassaulaan, de Julianalaan (oost) en de Schoemakerstraat zien steeds vaker 

eindeloze verkeersopstoppingen in hun straat. Naast de ‘gewone’ groei van de drukte komt dit door 

de nieuwe wijken (o.a. Emerald) en de volgelopen A13. De verwachting is dat deze verkeersoverlast 

de komende jaren nog veel erger wordt. Het is daarom treurig dat de gemeente niets onderneemt 

om de toegang naar de TU-wijk en naar het centrum via de zuidzijde te laten lopen. 

De luchtkwaliteit is in dit deel van de stad het slechtst, veel woningen staan op de lijst voor 

maatregelen tegen verkeerslawaai en op straat spelen is er langs de centrumroute al helemaal niet 

meer bij. 

Het is daarom jammer dat de gemeente vooral energie stopt in het aantonen dat het wel goed zit 

met de plannen. Als we de gemeente mogen geloven groeit het autoverkeer niet meer omdat tram 

19 wordt aangelegd en het fietsen gestimuleerd wordt. Bij de provincie wordt intussen wel 

toestemming gevraagd om teveel verkeerslawaai toe te laten. 

Het echte plan 

Als we de kaart van het nieuwe bestemmingsplan TU Noord goed bestuderen, blijkt dat er meer dan 

12.000 vierkante meter open en groene ruimte verdwijnt voor gebouwen of parkeerterrein. De 

beloftes in het collegeprogramma worden dus niet waargemaakt. Deze gebieden zijn niet allemaal 

openbaar groen, maar zijn of waren wel van de overheid. In het plan staat dat hier 600 m2 

speelterrein voor terug komt. Kort geleden heeft het college het Beleidskader Ruimte voor Spelen in 

de Wijk vastgesteld. Daarin staat dat 3% van de ruimte nodig is voor speelvoorzieningen. Voor TU 

Noord betekent dat ruim 30.000 vierkante meter. Het TU Noord-plan komt hier met 8.785 m2 bij 

lange na niet aan (29 % van wat nodig is) en scoort dus zeer negatief op dit punt. 

Verkeerslawaai, 30-kilometer zones, sluiproutes 

Bijna alle wegen hebben veel te veel verkeerslawaai volgens de Wet geluidhinder. Door “stil asfalt” 

komt er minder verkeerslawaai, maar nog altijd meer dan toegestaan. Dit asfalt komt voor de nieuwe 

woningen in de Mijnbouwstraat tussen Mijnbouwplein en Poortlandplein. Op het Zuidplantsoen zal 

de gemeente een SMA verharding neerleggen voor de nieuwe woningen, wat in vergelijking met de 

klinkers die er nu liggen een forse geluidsverbetering zal geven. 

Voor de bestaande woningen, vaak oud en slecht geïsoleerd, pakt het plan veel minder goed uit. Op 

de Michiel de Ruyterweg tussen Mijnbouwplein en Zuidplantsoen zal geen stil asfalt worden 

toegepast, omdat dit wegvak op termijn in een 30 km/uur zone komt te liggen. Dat vindt de 

gemeente voldoende. De Julianalaan tussen Rotterdamseweg en Poortlandplein wordt een 30 
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km/uur weg, dus ook hier hoeven hier geen maatregelen te worden genomen. Ook de Nassaulaan 

wordt op termijn 30 km/uur. Hier is dus een slimme sluiproute bedacht om niets aan het lawaai te 

hoeven doen. Natuurlijk willen we wel graag 30 km/uur in deze straten, maar wel nadat 

geluidsmaatregelen genomen zijn. 

Inmiddels worden alle uitgewerkte bouwplannen ook al uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de gemeente, 

vooruitlopend op het bestemmingsplan, bouwvergunningen en sloopvergunningen en 

kapvergunningen geeft. Daarvoor wordt ook een “sluiproute” gebruikt, de artikel 19-procedure. 

Uw inspraak telt (niet) 

Als we kijken wat drie jaar moeite van bewoners heeft opgeleverd bij de plannen voor TU Noord zien 

we dat slechts een enkel bouwplan iets is aangepast en dat de Michiel de Ruyterweg minder druk 

wordt. Ook het parkeren is beter geregeld in het plan dan eerst voorzien. 

Het hele planproces heeft maar weer eens duidelijk gemaakt hoe het gebruikelijk gaat. Een groot 

bedrijf komt met een plan, onderhandelt daarover met de wethouder. De wethouder is akkoord, de 

collegepartijen geven groen licht en het plan wordt uitgewerkt. Jaren later, als alles rond is, gaat het 

plan de inspraak in, met de boodschap “Uw inspraak telt”. 

Van de vele honderden inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan TU Noord heeft maar 

een klein aantal tot echte aanpassingen van het plan geleid. Voor het merendeel waren dit wensen 

van projectontwikkelaars… Alle andere aanpassingen zijn verduidelijkingen of zonder veel betekenis. 

In de meeste gevallen is er helemaal niets met de reactie gedaan. 

Opnieuw hebben wij op het ontwerp bestemmingsplan gereageerd. Niet dat we nog veel verwachten 

van de gemeente, maar het moet, willen we later in beroep kunnen gaan bij de rechter. Begin 2007 

wordt het bestemmingsplan in de raad besproken voor vaststelling. En natuurlijk proberen we de 

raad er toe te bewegen zich aan de eerdere beloftes over groen en speelruimte te houden. Wij zullen 

u laten weten hoe de verschillende partijen zich opstellen zoals we dat al eerder gedaan hebben. Of 

ze de ruimte niet alleen op papier zien, maar deze ook waar maken. En als er niets van alle 

verwachtingen terecht komt, zullen we u er bij de volgende verkiezingen nog eens aan herinneren. 

Of wie weet bij een volgend referendum? 
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  Zuidplantsoen voor 

 

Foto's van vroeger... 

Ja, er verdwijnt  veel  de  komende  jaren in onze buurt. Vele honderden bomen worden gekapt en er 

voor in de plaats komen (studenten)flats. Naast de Botanische Tuin, het Zuidplantsoen  en  in  de 

Maarten Trompstraat en de Julianalaan verdwijnen stukken groen om volgebouwd te worden. Op 

woensdag 22 november tegelijk met de landelijke verkiezingen, mag worden gestemd over het plan 

om de Delftse Hout kleiner te maken. Dat is maar een van de vele plannen in Delft Oost. 

 

Zuidplantsoen na 
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Van alle wijken wordt de Wippolder, toch al arm  aan groen,  het  meest  volgebouwd.  Bijna  4000  

bewoners komen er bij. Wij vinden het jammer dat de gemeente vooral oog  heeft  voor  

projectontwikkelaars  en  de  mensen die nu in onze wijk wonen in de plannen vergeet. Wordt het 

niet eens tijd om wat méér groen en speelruimte te maken, in plaats  van  er  voortdurend stukjes af 

te knabbelen? Ruimte voor de kinderen in de buurt?  Wij zien  kansen  genoeg,  nu  ons  stadsbestuur 

nog. Ruimte zien, is ruimte maken! 

 

Ontwikkelingsplan Mijnbouwstraat / Maerten Trompstraat 

Ook omwonenden van het Ontwikkelingsplan Mijnbouwstraat / Maerten Trompstraat hebben kennis 

gemaakt met de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening Anne Koning. Wij hadden om een gesprek 

gevraagd omdat er naar onze mening in mei/juni een nieuwe situatie was ontstaan die een voor de 

buurt belangrijke aanpassing van het plan mogelijk maakte.  

Wat was er aan de hand? 16 Gegadigden hadden zich op dat moment gemeld voor de bouwkavels 

aan de Maerten Trompstraat. De hoekkavels waren gereserveerd voor twee nog te onteigenen 

huiseigenaren aan de van Leeuwenhoeksingel. De herhuisvesting van deze huishoudens was, naast 

het subsidiëren van de verbouw van het voormalige HBS-gebouw door het ROC Mondriaan, de 

belangrijke pijler van het ontwikkelingsplan. Een van deze huishoudens (een woongroep) wenste – 

en kreeg – een kavel van 9,6 meter breed toegewezen. De ander mocht 7 meter breed bouwen. Wij 

hebben als omwonenden ons vanaf het begin verzet tegen de bouw van dergelijke brede huizen, die 

ook nog eens zouden bestaan uit drie verdiepingen plus een hoge kap.  Schets onze verbazing toen 

we eind mei vernamen dat de gegadigden van de van Leeuwenhoeksingel zich hadden terugtrokken 

en er niet vijf maar zeven kavels ter beschikking kwamen voor verkoop. Dit is, dachten wij, een 

gouden kans om de maten van de kavels en de te bouwen huizen aan te passen aan de wensen van 

de buurt en dus vroegen we een gesprek aan met de nieuwe wethouder. We mochten op haar 

spreekuur komen, maar ondanks aandringen van onze kant om het uit te stellen, helaas pas nadat de 

gegadigden de contracten hadden getekend voor de kavels. En toen was het te laat.  

Wij voelen ons als omwonenden vanaf het begin niet serieus genomen bij de planvorming, omdat de 

bouwhoogte en kavelbreedte nooit onderwerp van inspraak is geweest vanwege toezeggingen aan 

de bewoners van de kapitale panden aan de van Leeuwenhoeksingel.  

Inmiddels zijn alle kavels verkocht. Van een leien dakje ging het niet want van de 16 gegadigden staat 

er nog maar één op de wachtlijst en dat had alles te maken met zowel de verwachten lange periode 

van bezwaar- en beroepsprocedures als de exorbitante breedte van kavel zeven. En dat terwijl we, 

vóór de verkoop van de kavels, zowel aan de gegadigden voor de kavels als aan de wethouder een 

deal hebben voorgesteld om de verdere procedure niet te vertragen als aan onze wensen om minder 

hoog en breed te bouwen tegemoet zou worden gekomen. Een win-win situatie voor iedereen zou je 

denken. Het enige dat dit vereiste was bereidheid initiatief te tonen op een moment dat het nog 

mogelijk was. 
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Mei 2006 

Ledenvergadering 22 mei 
 

Maandag 22 mei vond de ledenvergadering van de Belangenvereniging TU Noord plaats. 

De Belangenvereniging TU Noord zet zich in voor een veilige, gezonde en leefbare buurt. Er zijn allerlei 

bouwplannen ten koste van groen en er komt door de plannen veel extra verkeer bij. 

Behalve de ongeveer 20 aanwezige leden en enkele belangstellenden had  ook een politieke partij, de 

SP, aan onze uitnodiging gehoor gegeven om zich op de hoogte te stellen van alle ontwikkelingen in 

TU Noord en de visie daarop van de Belangenvereniging. Het CDA was helaas verhinderd. Na de 

huishoudelijke agendapunten, zoals bestuurssamenstelling (bestuur heeft vacature secretaris) en 

financiën (goedgekeurd) was het tijd voor informatie over alle ontwikkelingen. 

Het wachten is op dit moment op de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan TU Noord in de 

gemeenteraad. Na vaststelling hiervan kan het in de inspraak en gaat de Belangenvereniging 

reageren. Er is eerder al een zienswijze door de Belangenvereniging ingediend op het voorontwerp 

(zie www.tunoord.nl ). Tot nu toe worden wij als bewoners niet tot nauwelijks op de hoogte 

gebracht door de gemeente en de projectontwikkelaars. Misschien dat het nieuwe stadsbestuur 

hierin verbetering brengt. Het is in elk geval positief  dat wij zijn uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder voor ruimtelijke ordening en verkeer, Anne Koning. 

Vertegenwoordigers  van de verschillende werkgroepen deden verslag en gaven de speerpunten 

voor het komende jaar.  

In het kort: 

 

Charlotte de Bourbonstraat- Schoemakerstraat 

Zuidplantsoen 

Op dit moment wordt het eerste plan tot uitvoering gebracht: Villa Academica met de “urban villa’s “ 

Oxford en Cambridge, op het parkeerterrein achter TU hoofdgebouw. 

Dit jaar moet een begin worden gemaakt met de sloop van gebouwen bij het Zuidplantsoen en 

grootschalige nieuwbouw waaronder parkeerkelders voor 500 auto’s. Zo’n 100 bomen moeten 

hiervoor gekapt worden. Wij vinden dat het weinige groen in onze buurt niet volgebouwd mag worden 

en we blijven ons daar tegen verzetten 

Maranathakerkterrein 

De projectontwikkelaar is nog steeds bezig om te kijken hoe hij zijn gebouw het beste binnen het 

bestemmingsplan kan krijgen. Dit nadat de bewoners een procedure bij de Raad van State hadden 

gewonnen over het vorige plan. 

 

 Julianalaan West 

Belangrijke punten waar de komende tijd aan gewerkt moet worden zijn: 

http://www.tunoord.nl/
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Behoud van de entree van het gebouw van “Gele scheikunde”; 

Behoud van het groene veldje naast het poortgebouwtje van “Gele scheikunde; 

Het volgen van de uitvoering van het plan “Lijm en Cultuur” en de verdere effecten voor de 

Julianalaan-west van het bestemmingsplan “Schie-Oevers”. 

Uiteraard is het binnenhalen van de 30 kilometer –zone  en het in de toekomst verbieden van 

doorgaand vrachtverkeer door de straat  een belangrijke verbetering van het woonklimaat in de 

toekomst maar………wanneer wordt deze belofte uitgevoerd? Meer over deze werkgroep elders in 

deze krant. 

 

Michiel de Ruyterweg- Mijnbouwplein 

Belangrijkste onderwerpen zijn hier het volgen van de aanleg van de tramlijn en de andere 

wijzigingen in de verkeerssituatie. Verder de sloop en nieuwbouw aan het De Vries Van 

Heijstplantsoen 2 (GAAC-gebouw). 

 

Julianalaan 0ost 

Ook hier is de verkeerssituatie een belangrijk punt, naast de toekomst van het gebied rond de 

Botanische tuin. 

 

Maerten Trompstraat 

Bewoners van de Maerten Trompstraat en de Mijnbouwstraat voeren actie tegen het volbouwen van 

de laatste groene, open plek daar. Tot grote teleurstelling van een groot aantal bewoners van de 

Zeehelderbuurt heeft de gemeenteraad in januari ingestemd met het bouwplan. De inspanningen van 

de bewoners zijn nu gericht op een zo goed mogelijke inrichting van het nieuwe gebied. Meer hierover 

elders in deze krant. 

 

 

Heeft u vragen, wilt u lid worden van de Belangenvereniging TU Noord of wilt u de nieuwsberichten 

per e-mail ontvangen, neem dan contact op! Secretariaat Belangenvereniging TU Noord Julianalaan 

129, 2628 BE Delft of gegevens per e-mail naar belangenvereniging@tunoord.nl 

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.tunoord.nl  

mailto:belangenvereniging@tunoord.nl
http://www.tunoord.nl/
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Februari 2006 

Meerderheid politiek wil Botanische Tuin open houden 
 

 

Als u dit leest kan de wereld zo maar veranderd zijn. Terwijl dit stukje geschreven wordt, staan de 

gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, gaat de Nassaulaan heringericht worden en moeten de 

eerste bouwplannen in TU Noord nog beginnen. 

Soms gebeurt er jaren niets, althans zo lijkt het, en dan opeens gebeurt er van alles tegelijk. Elk 

nummer van de Wippolder Wijkkrant geven wij een korte stand van zaken rond TU Noord. Er is het 

afgelopen jaar veel gebeurd in de voorbereiding van de bouwprojecten. De uitvoering gaat dit jaar 

volop van start. Wij hebben de politiek gevraagd wat zij met TU Noord willen. Een meerderheid van 

de raad wil een belangrijke bijstelling van de plannen! Om snel een beeld te krijgen van de 

ontwikkelingen nog even een  

 

korte historie van de belangrijkste gebeurtenissen het 

afgelopen jaar: 

 

Januari 2005 

Het ontwikkelingsplan TU Noord wordt uitgebreid besproken in de gemeenteraad. De raad verandert 

het plan op een aantal punten: 

• Zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein, liefst in gebouwde parkeervoorzieningen; 

• Er moet een speelplek blijven aan de Julianalaan (west); 

• Minder bouwen in en rond de Botanische Tuin; 

• Er mogen maar drie bouwplannen met een verkorte procedure vooruitlopen op het 

bestemmingsplan: de studentenflat aan de Michiel de Ruyterweg, het woningenblok op het 

binnenterrein naast de Botanische Tuin en de woontorens aan het Zuidplantsoen. Voor 

andere plannen moet eerst het bestemmingsplan klaar zijn. 

 

Februari 2005 

Naast TU Noord ligt de Delftse Poort: de toegang van de A13 naar het centrum. In dit gebied breidt 

Ikea uit en wordt de aansluiting A13 centrum drie keer zo groot. Wij hebben eerder bezwaar 

gemaakt tegen dit plan omdat het heel veel extra verkeer door onze buurt oplevert. Omdat Ikea het 

hele verkeersplan betaalt en nog eens twee miljoen euro extra in de gemeentekas stort, gaat het 

stadsbestuur akkoord. Omdat het plan echter niet deugt, durven burgemeester en wethouders het 

niet voor goedkeuring naar de provincie te sturen. Er wordt gewoon doorgewerkt, maar begin 2006 

blijkt dat de provincie het plan inderdaad niet goed kan keuren vanwege de 

(on)leefbaarheid. 
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Maart 2005 

Het verkeersplan (LVVP) wordt besproken in de gemeenteraad. Eén van de belangrijke problemen is 

de enorme verkeersgroei in TU Noord, ook door alle omliggende bouwplannen. De raad neemt een 

aantal van onze ideeën over. 

De gemeente begint ook met het bouwplan Mijnbouwstraat: een woonblok achter het ROC 

Mondriaancollege (de vroegere HBS). Bijna al het groen moet weg en de bewoners zijn daar boos 

over. 

Mei 2005 

Wij maken bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit TU Noord omdat onvoldoende rekening is 

gehouden met de leefbaarheid in de buurt. Dit besluit is de voorbereiding van het bestemmingsplan 

en het moet gebruikt worden om de drie bouwplannen met een verkorte procedure er door te 

krijgen. 

De gemeente komt met een nieuw plan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Eén van onze ideeën, 

een verbod op vuile vrachtwagens door de buurt, is daarin overgenomen. 

Juni 2005 

De gemeente stelt het verkeersplan vast. De 40-km weg moet er uit, nog steeds komen er in onze 

buurt 8 tot 10 miljoen auto’s extra per jaar bij op termijn. 

Juli 2005 

Het plan voor de woontorens in het Zuidplantsoen wordt voorgelegd aan de Welstandscommissie. 

Die is niet akkoord omdat de gevel een inbreuk maakt op het park en de omgeving. In december 

2005 wordt het plan nogmaals aangehouden (niet goedgekeurd dus). 

Augustus 2005 

De gemeente legt het voorontwerp bestemmingsplan voor aan de raadscommissie Duurzaamheid 

met de vraag of het zo de inspraak in kan. Wij vinden van niet en laten dat de raad weten. Een van de 

punten waar we het niet mee eens zijn is het feit dat allerlei afspraken zijn vastgelegd in het 

Beeldkwaliteitsplan TU Noord, maar dat hierop geen inspraak is; de raad heeft het zelfs niet 

gekregen. Een deel van onze argumenten wordt overgenomen en het plan wordt verder aangepast. 

Het aangepaste Beeldkwaliteitsplan wordt na lang aandringen openbaar. 

De gemeente regelt (midden in de vakantie) voor zichzelf alvast een vergunning om de dikke bomen 

in het Zuidplantsoen te kappen. Reden: de bomen zijn al zo groot… 

De Adviescommissie bezwaarschriften hoort ons over het voorbereidingsbesluit TU Noord; de 

gemeenteambtenaar verschijnt niet op de hoorzitting; de procedure duurt zo nog langer. 

September 2005 

TU Vastgoed vraagt voor nog eens 25 grote bomen kapvergunning voor de woontorens aan het 

Zuidplantsoen. Bewoners beginnen een handtekeningenactie. 
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Oktober 2005 

Het voorontwerp bestemmingsplan TU Noord wordt vrijgegeven voor inspraak. 

De projectontwikkelaar William Properties vraagt toestemming om een deel van het TU 

Hoofdgebouw te mogen slopen voor de bouw van een flat en een parkeergarage. De gemeente laat 

weten dat dit nog niet kan omdat het een rijksmonument is en er eerst een bouwvergunning moet 

zijn. Later geeft ze echter toch al een sloopvergunning zonder dat er bouwvergunning is. 

November 2005 

De Adviescommissie bezwaarschriften geeft ons na 7 maanden gelijk: de voorbereiding van het TU 

Noord-plan deugt niet, de raad moet het besluit aanpassen is het advies. Op dit moment (februari 

2006) is nog geen begin gemaakt met die aanpassing… 

Wij dienen een uitgebreide inspraakreactie in op het voorontwerp bestemmingsplan TU Noord. Kern 

van onze bezwaren: het plan is nog niet goed. Eerst moeten de verkeers- en leefbaarheidsproblemen 

maar eens goed aangepakt worden, dan de lege gebouwen ombouwen en niet het groen slopen en 

volbouwen. 

De gemeente vraagt voor zichzelf een derde kapvergunning aan voor nog eens 34 bomen in het 

Zuidplantsoen. Ondanks eerdere toezeggingen om alleen op het parkeerterrein te bouwen, moet 

toch een groot deel van het openbare park wijken voor de woontorens. Alle bezwaren van bewoners 

worden van tafel geveegd. 

December 2005 

De gemeente werkt gewoon door aan het verkeersplan Delftse Poort: bomen worden alvast 

omgezaagd terwijl er nog steeds geen bestemmingsplan is. 

Januari 2006 

Het hele Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 2005-2020 uit mei 2005 wordt aangepast: uit nieuwe 

berekeningen van de gemeente blijkt opeens dat het verkeer de komende jaren helemaal niet meer 

groeit. In plaats van de eerdere verwachting van een groei van 40-60% komt men nu op ongeveer 0% 

groei uit… Zodoende blijkt dat de lucht schoner wordt en het verkeerslawaai zelfs flink afneemt. 

Extra maatregelen zijn niet eens nodig, dat spaart weer geld in deze dure tijden. Bijkomend voordeel: 

alle plannen in TU Noord kunnen gewoon uitgevoerd worden. In onze inspraakreactie geven we aan 

dat er een beetje geknoeid is met de verkeerscijfers. 

Februari 2006 

Aan de politieke partijen hebben we gevraagd wat ze nu de afgelopen jaren voor onze buurt gedaan 

hebben en wat ze nog van plan zijn. We kregen van de meeste partijen reactie en allemaal zijn ze van 

mening dat ze zich erg ingezet hebben voor onze buurt. Verrassender is het antwoord op onze 

volgende stelling: “De Botanische tuin met direct aangrenzend groengebied moet volledig behouden 

blijven.” (het direct aangrenzende groengebied behoorde tot 1990 nog tot de Botanische Tuin en 

werd toen verkocht.). Alle partijen hebben aangegeven dat ze het groen in en naast de Botanische 

Tuin willen behouden. Als partijen zich aan deze toezeggingen houden komt er geen nieuwbouw in 

en direct naast de tuin! 
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De bezwaarprocedure tegen de kap van het Zuidplantsoen loopt nog, maar we zouden niet verbaasd 

zijn als de bijl er toch al in is gegaan op het moment dat u dit leest. 

De bewoners van de Mijnbouwstraat en de Maerten Trompstraat hebben aangegeven dat ze als 

groep zo mogelijk verder willen onder de vlag van de Belangenvereniging TU Noord. We zullen, in 

goede samenwerking met de andere bewonersgroepen, de komende tijd nog wel even werk hebben. 

Maar we houden u op de hoogte. 

 

Augustus 2005 

Nieuws uit TU Noord 
 

Hoewel het lijkt of er niet veel gebeurt, gaan de procedures voor veel plannen door. Als 

belangenvereniging houden we daarbij de vinger aan de pols. De belangrijkste ontwikkelingen met 

gevolgen voor het noordelijk TU-gebied zijn 1) de planprocedure voor TU Noord; 2) het lokale 

verkeers- en vervoersplan; 3) aanleg tramlijn 19; 4) het plan van aanpak luchtkwaliteit en 5) 

aangrenzende bouwplannen. Hierna worden kort een aantal van de belangrijkste punten 

toegelicht. 

 

De planprocedure TU Noord 

Na vaststelling van het ontwikkelingsplan TU Noord begin dit jaar heeft de gemeente in maart een 

nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor het TU Noordgebied. Zo’n besluit geeft aan dat er een 

bestemmingsplan wordt voorbereid. Voor een groot deel van het TU Noordgebied bestaat zelfs nog 

helemaal geen bestemmingsplan. Bouwplannen moeten passen in dit toekomstige bestemmingsplan. 

Het voorbereidingsbesluit is een jaar geldig en moet dus elk jaar opnieuw worden genomen, wat al 

jaren gebeurt. Dit jaar is het door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelingsplan TU Noord als 

uitgangspunt genomen voor het voorbereidingsbesluit. Hierin staat dat drie bouwplannen met een 

zogenoemde verkorte procedure (artikel 19-procedure) worden uitgevoerd: de 

appartementencomplexen aan de Michiel de Ruyterweg, in de Botanische Tuin en in het 

Zuidplantsoen. Voor deze bouwprojecten wordt het bestemmingsplan niet afgewacht, maar wordt 

op basis van het voorbereidingsbesluit een verkorte procedure doorlopen. Omdat de plannen nog 

steeds niet voldoen aan de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit en geluid, zijn wij het niet eens met 

zo’n verkorte procedure. Eerst maar eens maatregelen tegen het verkeerslawaai en de vuile lucht, 

dan bouwen en niet andersom. Wij hebben daarom bezwaar gemaakt tegen het 

voorbereidingsbesluit bij de gemeenteraad. De gemeente heeft inmiddels aangekondigd in 

september 2005 al te willen starten met de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan. Tot op dit 

moment zijn er geen verdere stappen gezet voor de bouwplannen. Naast de milieuproblemen blijft 

het monumentale karakter van de huidige gebouwen lastig. Het liefst zien wij de Botanische Tuin met 

bijbehorende gebouwen (en de entree van Gele Scheikunde) beschermd worden als monument. We 

vestigen onze hoop op politieke partijen die zich hiervoor in willen zetten, bijvoorbeeld in de aanloop 

naar de gemeenteraadsverkiezingen over een half jaar… 
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Het lokale verkeers- en vervoersplan 

Het lokale verkeers- en vervoersplan (LVVP) is in juni door de raad vastgesteld. In dit plan zijn de 

ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in Delft voor de komende jaren vastgelegd. Eén 

van de voorstellen was invoering van de 40-kilometerweg voor druk verkeer in woonbuurten, 

bijvoorbeeld op de Julianalaan (oostelijk deel). De raad wilde echter niets weten van 

snelheidsbeperking voor de auto en de hoofdverkeersroute door onze buurt blijft gewoon 50 km en 

zal de komende jaren dus drukker blijven worden. Wel zullen Julianalaan (west en midden) 30 km 

worden en zal de Michiel de Ruyterweg veel minder druk worden met auto’s. De Schoemakerstraat 

daarentegen wordt heel veel drukker door Technopolis en TNO Zuidpolder. De Mekelweg tenslotte 

wordt autovrij. Als belangenvereniging hebben wij op verschillende momenten inbreng geleverd voor 

het LVVP. Het  vastgestelde LVVP is te vinden op internet. 

Aanleg tram 19 

Ook in juni heeft de gemeente het nieuwe tramtracé van lijn 19 gepresenteerd. In 2007 moet de 

tram er rijden. Dit najaar komt het plan verder in de inspraak. Daarbij is het zaak om goed op te 

letten op het mogelijke lawaai, de ‘spitsbussen’ die tussen de trams blijven rijden in de spits en 

andere zaken die de tram met zich meekan brengen voor omwonenden. 

Het plan van aanpak luchtkwaliteit 

De strenge Europese regels maken het lastig of zelfs onmogelijk om plannen uit te voeren die de 

luchtkwaliteit verder verslechteren in gebieden waar normen al overschreden worden. Grootschalige 

bouwplannen die tot veel extra verkeer leiden zijn daarom een probleem. Om die reden heeft de 

gemeente een plan van aanpak gemaakt met allerlei maatregelen die, als ze worden uitgevoerd, tot 

verbetering van de luchtkwaliteit leiden. Bouwplannen zouden hiermee eenvoudiger uitgevoerd 

moeten kunnen worden. De provincie heeft zelfs goedkeuring van bouwplannen geweigerd omdat 

Delft onvoldoende maatregelen heeft genomen om de ontstane  aantasting van de leefbaarheid te 

beperken. Wij hebben onze twijfels over de uitvoering van de aangekondigde maatregelen: hoewel 

de gemeente elk jaar maatregelen aankondigt, is er nog niet een uitgevoerd. Alles bij elkaar leiden de 

bouwplannen in Delft oost tot zo’n 8-10 miljoen extra autoritten per jaar. Wij vinden dat die niet 

door onze woonbuurt moeten gaan. 

Aangrenzende bouwplannen 

Rond het TU Noordgebied spelen verschillende bouwplannen: woningbouw aan de Mijnbouwstraat – 

M Trompstraat, nieuwbouw op het terrein van TNO, bij Ikea en Technopolis: het ‘businesspark’ ten 

zuiden van de TU-wijk. Alles bij elkaar groeit het verkeer in onze buurt daardoor met zo’n 60%, 

volgens de gemeente. Omdat we dit onaanvaardbaar vinden, hebben we bezwaren gemaakt tegen 

een aantal van deze plannen, althans tegen de gevolgen voor onze buurt. Bewoners van aanliggende 

buurten (Trompstraat, prof Evertslaan) werden, zoals bijna gewoonte lijkt te zijn, onaangenaam 

verrast door deze plannen. De sloop van TNO-gebouwen en aangekondigde hoogbouw verraste  

bewoners van de Evertslaan volkomen. Eerder had de gemeente toegezegd dat er niet gesloopt zou 

worden; een sloopvergunning was ‘per ongeluk’ niet  bekend gemaakt. Ook de plannen voor de 

Mijnbouwstraat / Trompstraat waren een volkomen verrassing voor de bewoners. Na massaal 
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bezwaar van bewoners heeft de raad een pauze voorgesteld. De les die we hieruit leren is: blijf goed 

opletten en ga er van uit dat toezeggingen kunnen veranderen. 

Tot slot 

We blijven graag positief meedenken met plannenmakers, maar zijn daarbij afhankelijk van de inzet 

van bewoners en de bereidheid van gemeente en politiek om iets te doen met onze inbreng. Die 

bereidheid is er vaak wel, maar zeker niet vanzelf. Nog te vaak zijn bewoners sluitpost in de plannen: 

grote ambitieuze bouwprojecten lukken wel, maar een speeltuintje kost erg veel moeite. Zal een 

nieuwe raad daarin volgend jaar verbetering brengen? Wij houden u op de hoogte… 

 

 

februari 2005 

Nieuws voor de Wippolder Wijkkrant –  
 

Plannen TU Noord: de politiek heeft gesproken 

Na bijna twee jaar ligt er een nieuw ontwikkelingsplan voor het TU Noordgebied. Veel nieuwbouw, 

een andere opzet voor het verkeer en belangrijke aanpassingen voor de bewoners. Op allerlei 

manieren hebben we als bewoners geprobeerd invloed uit te oefenen op het resultaat. Met 

wisselend succes. Aan verkeers- en parkeeroverlast kan de gemeente veel doen, maar dit kost 

geld. Aan de bouwplannen kan de gemeente weinig doen: TU en projectontwikkelaar bepalen de 

investering in herontwikkeling. En wie betaalt bepaalt… 

Als bewoners vragen wij ons wel eens af: waar vindt de maatschappelijke afweging van 

bewonersbelangen of sociale belangen van een wijk of buurt plaats? Aan de directietafel van een 

vastgoedontwikkelaar, of in de raadszaal? Het antwoord weten we inmiddels. 

Waar gaat het om bij de herontwikkeling van TU Noord? 

De TU verkoopt het oudste gedeelte van de TU-wijk, grond en gebouwen. De oude gebouwen 

liggen niet centraal, zijn duur in gebruik en verouderd. Met deze verkoop moet geld verdiend 

worden voor de herhuisvesting van de afdelingen die nog in de oude gebouwen zitten. En voor 

andere plannen van de TU, zoals de herinrichting van het TU Middengebied. Een tweede doel is om 

in het TU Noordgebied huisvesting te bouwen voor studenten. Het aantal studenten aan de TU 

loopt steeds verder terug en de TU probeert dit op te vangen door meer buitenlandse studenten 

hierheen te halen. Die moeten dan natuurlijk wel een woning krijgen. Een van de eerste 

bouwprojecten is dan ook de bouw van 266 wooneenheden voor buitenlandse studenten aan de 

Michiel de Ruyterweg. Studentenwoningen leveren niet veel op en dus moeten er ook veel luxe 

appartementen en rijtjeswoningen gebouwd worden. De goedkoopste grond daarvoor is 

groengebied, maar door al het groen vol te bouwen zou een onaantrekkelijke woonbuurt ontstaan. 

Om die reden is bijvoorbeeld veel nieuwbouw net naast de Botanische Tuin gepland (het 

groengebied achter Kanaalweg 4) en is de Botanische Tuin deels gespaard. Een projectontwikkelaar 

heeft echter geen belang bij voorzieningen voor de bestaande bewoners: dat kost alleen maar 
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geld. In totaal wordt in het TU Noordgebied ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in 

vastgoedontwikkeling.  

Waar gaat nu gebouwd worden? 

Zoals gezegd aan de Michiel de Ruyterweg en naast de Botanische Tuin. Verder aan de rand van 

het Zuidplantsoen. Op deze drie plaatsen wil Delft een bouwplan toestaan nog voordat er een 

bestemmingsplan is. De gemeenteraad heeft hier mee ingestemd. Bij de Michiel de Ruyterweg 

krijgen de woningen te maken met te veel verkeerslawaai en vuile lucht. Omdat maatregelen 

hiertegen de gemeente geld kosten en bovendien niet zo eenvoudig zijn, probeert zij het bouwplan 

zonder die maatregelen geaccepteerd te krijgen. Als bewonersvereniging doen we ons best om dat 

te voorkomen, ook voor de huidige bewoners. De komende maanden zullen we hier duidelijkheid 

over krijgen. 

Wat hebben we als bewoners aan de politiek gehad? 

Vanaf het begin hebben we als bewoners belangstelling gehad van lokale politici. Het is duidelijk 

geworden dat er partijen zijn waar we iets aan gehad hebben, en partijen waar we weinig of niets 

aan gehad hebben. De Partij van de Arbeid en Groen Links hebben zelf het initiatief genomen een 

bezoek aan het gebied te brengen en met bewoners van gedachten te wisselen. Ook vanuit het 

CDA is actie ondernomen, vooral om de Botanische Tuin en het groen ernaast te behouden. 

Jammer genoeg ontbrak een meerderheid in de gemeenteraad voor dit laatste idee. Wij hebben 

alle partijen actief benaderd met informatie en uitnodigingen. Het is vooral van de persoonlijke 

inzet van sommige raadsleden afhankelijk geweest wat er vervolgens gedaan is. Vooral Anne 

Koning (PvdA) heeft zich heel goed voor de bewoners ingezet op een opbouwende manier. Bij 

Groen Links merkten we duidelijk betrokkenheid en sympathie voor onze ideeën om de 

verkeersoverlast aan te pakken,  maar tegelijk  grote aarzeling om zich kritisch op te stellen 

tegenover de eigen wethouder. 

D66, Stadsbelangen en Leefbaar Delft hebben hun steun uitgesproken voor bewoners bij sommige 

voorstellen, maar zich niet echt in de situatie verdiept. De VVD stelde zich aanvankelijk ook nog 

een beetje kritisch op, maar steunde uiteindelijk geen voorstellen om de leefbaarheid in de buurt 

te verbeteren, net als SGP/CU. De SP was geheel afwezig. Het bontst maakte STIP het door alleen 

maar te informeren naar hun studentenwoningen. Het dreigement van de wethouder dat de 

studentenwoningen wel eens vertraging op zouden kunnen lopen, was al voldoende om direct in te 

stemmen met alle plannen. Dat uitgerekend studentenwoningen op het zwaarst belaste stukje TU 

Noord komen, leek niet van belang en is het misschien ook niet voor hen: er komen immers alleen 

buitenlandse studenten en die stemmen niet. 

Hoe nu verder? 

Dit jaar wordt een bestemmingsplan gemaakt voor het gebied. Daarin worden heel precies alle 

bestemmingen opgenomen: groen, parkeren, wonen, bedrijven, enz. Alleen bestemmingen die van 

invloed zijn op het ruimtegebruik staan er in. Verkeersmaatregelen als een inrijverbod staan er dus 

niet in. Die komen in het nieuwe Lokale Verkeers- en Vervoersplan dit ook dit jaar wordt gemaakt. 

Bij alle verdere plannenmakerij zullen we dus goed op moeten blijven letten om te zorgen dat 

voldoende rekening wordt gehouden met bewoners. Ook dan zal de politiek zich weer uitspreken. 
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Misschien dat we dan samen met andere bewonersverenigingen eens in beeld kunnen brengen 

wat we aan de verschillende politieke partijen hebben. Daar zullen we dan zeker over berichten. 

Raad van State kraakt bouwplan Maranatha 

De Raad van State, de hoogste rechter op bestuursgebied, heeft onlangs het bouwplan voor het 

Maranatha-terrein gekraakt. Dit plan, het zogenaamde wijzigingsplan "Charlotte de Bourbonstraat" 

voorzag in een groot massief bouwblok op de plek van de vroegere Maranathakerk naast de 

Nassaulaan. Dit was zeer tegen de zin van bewoners, waar eerder aan was toegezegd dat er een 

bescheiden plan zou worden uitgevoerd. Door het toepassen van een truc heeft de gemeente toch 

geprobeerd een heel groot bouwblok voor elkaar te krijgen, waarop de bewoners naar de rechter 

zijn gestapt. Speciaal voor deze plek heeft de gemeente de regels even aangepast en dat kan dus 

niet volgens de Raad van State. Wie de uitspraak na wil lezen kan dat doen op internet bij 

www.raadvanstate.nl bij zaak nummer 200404073/1. Inmiddels hebben bewoners een eerste 

verkennend overleg gehad met de gemeente over een nieuw plan. Zij zullen daar binnenkort de 

buurt verder over informeren en bij betrekken. 

Nog meer informatie? 

Natuurlijk kunnen we hier niet alle informatie kwijt die er inmiddels is. Gedetailleerde plannen 

over bebouwing en verkeer en alles rond inspraak, overleg en bezwaarprocedures is te vinden op 

de website van de Belangenvereniging, www.tunoord.nl. Heeft u geen internet en wilt u toch 

informatie, neem dan even contact op met een van de bestuursleden van de Belangenvereniging 

of met het secretariaat, Michiel de Ruyterweg 15. 

 

 
november 2004 

Nieuws voor de Wippolder Wijkkrant – 

 

Ontwikkelingen 

 

Precies anderhalf jaar na de bekendmaking van het Ontwikkelingsplan TU Noord zijn wij nog steeds 

in overleg met de gemeente over het ontwikkelingsplan. Het laatste overleg was 13 oktober jl. Op dit 

moment voorziet de gemeente raadsbehandeling begin 2005, maar tot nu toe blijken planningen 

voortdurend te schuiven. Er zijn dan ook wel belangrijke ontwikkelingen en aanpassingen aan het 

plan. Een belangrijke ontwikkeling is de aanleg van tramlijn 19, realisatie volgens plan 2007. Een 

andere belangrijke ontwikkeling is de aanpassing van de hoofdverkeersstructuur in het plangebied: 

de verbinding A13 Delft Centrum door de wijk naar de binnenstad. Verder zijn er ontwikkelingen op 

vastgoedgebied. De ambitieuze plannen om TU Noord de komende jaren om te toveren in een 

“lommerrijk Oxford” lijken wat te stagneren. Dit leidt tot twijfels over de vraag welke gebouwen de 

komende jaren gesloopt moeten of kunnen worden. 

 

 

http://www.raadvanstate.nl/
http://www.tunoord.nl/
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Tram 19 

 

Zo goed als zeker gaat de komende jaren gewerkt worden aan het tracé van tram 19. De tram komt 

over de Sint Sebastiaansbrug, aan de oostzijde van de Michiel de Ruyterweg (waar nieuwbouw voor 

studentenwoningen komt) en gaat via de Mekelweg naar TU Zuid, waar het nieuwe bedrijvenpark 

Technopolis moet verrijzen. De variant waarbij de tram over de Schoemakerstraat zou rijden is 

afgevallen. De Schoemakerstraat wordt naar onze mening al druk genoeg met al het extra 

autoverkeer voor Technopolis. Als Belangenvereniging hebben wij ingestemd met het gekozen tracé. 

Wel hebben we het voorbehoud gemaakt dat we het ontwerp apart willen beoordelen in de 

ontwerpfase. Ook hierop is inspraak mogelijk. Het gaat dan om zaken als precieze ligging, ontwerp en 

uitvoering van de baan en haltes. Dat is van belang voor bijvoorbeeld overlast, ruimte voor bomen, 

geluidproductie, enz. Planvoorbereiding is in 2005, aanleg in 2006-2007. In 2008 zou de tram moeten 

rijden. De tram is van belang omdat de aanpassing van de verkeersstructuur in het plangebied 

gekoppeld is aan het werk aan het tramtracé.  

 

De verkeersstructuur in TU Noord 

 

Voortdurend hebben wij het standpunt herhaald dat de Michiel de Ruyterweg nu al te druk, onveilig 

en vervuild is als woongebied. Dit geldt ook voor het Mijnbouwplein en delen van de Julianalaan. 

Daarnaast hebben wij de verkeersproblemen op de Nassaulaan en de Julianalaan west aan de orde 

gesteld. Er is door de gemeente uitgebreid gestudeerd op allerlei varianten voor de 

hoofdverkeersroute door de wijk: de verbinding Poortweg, Julianalaan oost/Mijnbouwstraat, Michiel 

de Ruyterweg, Mijnbouwplein. Het verkeer is door de gemeente dagenlang op allerlei punten geteld. 

De gehele verkeersstructuur in het plangebied is vervolgens grondig doorgerekend op voorgestelde 

aanpassingen. De belangrijkste voorgestelde aanpassingen zijn: een rotonde op het Poortlandplein, 

de Mijnbouwstraat (Poortlandplein tot Mijnbouwplein) tweerichtingsverkeer hoofdroute en 

Julianalaan west (vanaf Poortlandplein tot Rotterdamseweg) autoluwe 30-km zone. De Michiel de 

Ruyterweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer en de snelheid gaat er omlaag. Omdat de 

riolering wordt vervangen aan de Julianalaan west vindt herinrichting als 30-km zone daar 

waarschijnlijk al eerder plaats. Met de gekozen structuur zijn wij blij, nog niet met de hoeveelheid 

verkeer die er overheen blijft gaan. Dat moet opgelost worden, zo hopen we, in het Lokale Verkeers- 

en VervoersPlan dat de komende maanden wordt afgerond en waar we ook aan bijgedragen hebben. 

Maar ook op andere manieren ijveren we voor minder verkeer door de wijk, bijvoorbeeld met een 

inspraakreactie op het ontwerp-bestemmingsplan Delftse Poort Zuid: een plan wat tot gevolg heeft 

dat de toevoer van de A13 naar Delft centrum verdrievoudigt. Wij willen het verkeer naar het 

centrum en naar Delfgauw – Pijnacker liever via andere routes waar bewoners er minder last van 

hebben. 

Voor de verkeersproblemen op de Nassaulaan hebben wij geruime tijd geleden ook aandacht 

gevraagd. Inmiddels werkt de gemeente aan oplossingen voor dit probleem en betrekt bewoners 

daarbij. 
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Ontwikkelingen op vastgoedgebied 

 

Als eerste sneuvelde in het ontwikkelingsplan de hoogbouw aan het Poortlandplein. Nieuwbouw aan 

het Zuidplantsoen – de urban villa’s – en aan de oostzijde van het TU-hoofdgebouw (hoek 

Schoemakerstraat) blijkt ook minder hoog te kunnen. Daar zijn we blij mee. Het GAAC-gebouw 

(tussen De Vries van Heystplantsoen en Michiel de Ruyterweg) wordt grotendeels gesloopt voor 

nieuwe studentenhuisvesting. Planning is om de sloopvergunning aan te vragen na vaststelling door 

de gemeeteraad van het Ontwikkelingsplan. De gebouwen aan de Kanaalweg 2 en 4 worden nu al 

herontwikkeld. Voor de gebouwen aan de Mijnbouwstraat en de Julianalaan (alle delen) zijn ons 

geen concrete plannen bekend. Wel meldde de gemeente ons dat een verzoek was ontvangen van 

de Rijksdienst voor de monumentenzorg om Julianalaan 67 te mogen bestempelen tot ‘beschermd 

stadsgezicht’. Tijdens overleg tussen TU Vastgoed en bewoners van Julianalaan west is duidelijk 

geworden dat de TU geen eigen initiatief zal nemen tot behoud van (een deel van) Gele Scheikunde. 

Wel wil de TU, op het moment dat de plannen ter hoogte van Gele Scheikunde weer actueel worden, 

de bewoners in contact brengen met de projectontwikkelaar of de architect. Binnenkort gaat de TU 

opnieuw naar de toekomstige budgetverdeling kijken en dan zal duidelijk zijn of en wanneer er geld 

beschikbaar is voor deze locatie. Het ziet er echter naar uit dat hier de eerste zeven jaar niets gaat 

gebeuren. Alles bij elkaar lijkt het er op dat de TU meer plannen dan geld heeft voor de komende 

jaren. Wordt vervolgd… 

 

 

 

Augustus 2004 

Nieuws van de Belangenvereniging TU Noord 
 
 

Vroeger was er aan de Schoemakerstraat een grote speeltuin. Net voorbij de plek waar later de aula 

gebouwd werd. De stad hield hier op, de weilanden begonnen er. Niet groen, maar paars en geel van 

de pinksterbloemen en de boterbloemen. In de speeltuin kon je eindeloos spelen voor vijf cent: 

schommels, draaimolens en zelfs een grote kabelbaan waren er. En een oude speeltuinbaas. Voorbij 

de speeltuin begon de polder. Je kon er uren zwerven, slootje springen, kikkers vangen of gewoon in 

het gras liggen. Wat een rijkdom. Wat een tijd voor kinderen. Af en toe een auto, de boodschappen 

kwamen nog aan huis. De melkboer, de bakker, de groenteboer en - helemaal uitgestorven - de 

kolenboer, de schillenboer en Appie de lorrenman. In mijn herinnering speelden we altijd buiten. 

Die speeltuin is al lang verdwenen, de kinderen van toen zijn groot. De meeste kinderen van nu 

hebben hun dierenkennis van televisie. De Wippolder is volgebouwd; kikkers hoor je er niet meer. 

Voor een echte speeltuin moeten kinderen naar een andere buurt of zelfs een andere plaats. Maar  

liever niet alleen, want daarvoor is het veel te druk op straat. 

Ben ik sentimenteel als ik aan de woorden van Het Dorp denk: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiNhaSF0eTtAhXJ6aQKHZgnAAYQwqsBMAF6BAgCEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3UZYrLK9o6s&usg=AOvVaw0Dr5iNTp6y4NfsyyxAe4ZF
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Toen ik langs het tuinpad van mijn vader 

De hoge bomen nog zag staan 

Was ik een kind, hoe kon ik weten 

Dat dat voorgoed voorbij zou gaan. 

Gelukkig is er nog wel ruimte voor wat groen, een veldje hier en daar en zelfs de polder is niet heel 

ver. Aan het einde van de Schoemakerstraat ligt nog altijd weiland. Eén van de laatste snippers 

binnen de grenzen van de gemeente Delft. Hier zal de komende jaren Technopolis worden 

ontwikkeld: een bedrijvenpark voor 15.000 mensen. Voor het weiland is geen ruimte meer. Ook het 

oudste deel van het TU-gebied wordt zoals bekend de komende jaren “ontwikkeld”. Hier komen 

woningen voor tweeduizend nieuwe bewoners. Alles bij elkaar gaat het om vele honderden 

miljoenen euro’s die geïnvesteerd worden in en rond de wijk Wippolder. Ben ik naïef als ik denk dat 

er dan wel een mooie speeltuin vanaf kan, met een badje? Een weitje met dieren, een skatebaan? 

Een wijk die zo slecht bedeeld is met dit soort voorzieningen, verdient betere voorstellen in de 

plannen. 

Enkele jaren geleden werd aan bewoners van de Wippolder gevraagd een plan te maken voor 

speelplekken in de wijk. Enthousiast werden allerlei plekken aangewezen en speelvoorzieningen 

bedacht. Daarna bleef het heel lang stil. Enkele bestaande speelplaatsen werden opgeknapt – de rest 

kwam er niet. 

Vanuit de hele wereld komen mensen kijken naar de prachtige TU bibliotheek: inderdaad een 

gebouw dat er zijn mag. Mijn droom is een eldorado in de wijk voor kinderen én ouderen. Een leuke 

speeltuin, een fontein met bankjes er omheen. Het kost iets, maar het resultaat is  onbetaalbaar: 

blijheid en tevredenheid.  

Beeldkwaliteitplan 

Het belangrijkste nieuws rond de ontwikkeling van het TU Noordgebied is dat het Beeldkwaliteitplan 

af is. Het Beeldkwaliteitplan wordt een bijlage bij het Ontwikkelingsplan dat dit najaar in de 

gemeenteraad komt. In het Beeldkwaliteitplan staan de kaders en richtlijnen voor de bebouwing in 

het TU Noordgebied: wat mag worden gesloopt, welke nieuwbouw mag er komen en hoe moet deze 

er uit zien. Met een aantal belangrijke wensen van bewoners is rekening gehouden. Op andere 

punten blijven we het oneens. Over de herontwikkeling op het terrein van Gele scheikunde zijn we 

het nog niet eens en ook de sloop van Julianalaan 67 vinden we onnodig en onvoldoende 

gemotiveerd. Het plan is een blauwdruk waarin sommige zaken niet duidelijk (kunnen) worden. Op 

deze punten zal het nieuwe bestemmingsplan of zelfs het bouwplan pas duidelijkheid verschaffen. 

Hiervoor zijn aparte procedures waar we als bewoners goed op moeten letten. Wat echter al 

goedgekeurd is in het ontwikkelingsplan, kan moeilijker worden bestreden in de fase van het 

bestemmingsplan. 

Omdat het Beeldkwaliteitplan belangrijk is willen we het concept beschikbaar stellen voor elke 

belangstellende bewoner, bijv. via onze website. In de fase van politieke besluitvorming willen we 

alsnog onze wensen inbrengen. Het plan kan dan nog aangepast worden. 
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Verkeer en milieu 

Het doorgaande verkeer in het TU Noord plangebied is nog steeds een groot probleem: veel, vies en 

onveilig. Inmiddels is tram 19 in aankomst en lijkt het tracé meer aan onze ideeën te voldoen dan 

een jaar geleden. Maar een goede oplossing voor het autoverkeer hebben we nog niet gezien, al 

wordt er wel druk aan gewerkt. Omdat veel maatregelen gevolgen hebben (ver) buiten het 

plangebied, is het belangrijk dat onze wensen goed worden overgenomen in het Lokale Verkeers- en 

Vervoersplan (LVVP). Dit LVVP wordt ook nu ontwikkeld en onze hoop is dat een aantal straten door 

dit plan (en de uitvoering ervan) veel minder druk worden. 

Na de zomer hopen we hier meer zicht op te hebben en hier verder over te berichten. 

Ontwikkelingen 

Zoals in het vorige nummer van de Wijkkrant te lezen viel, worden aan de Michiel de Ruyterweg 266 

woningen gebouwd. Daarvoor ontbreekt nu nog de basis in een ontwikkelingsplan of een 

bestemmingsplan. Bovendien is de luchtkwaliteit er ontoelaatbaar slecht. Kortom er moet eerst een 

plan komen dat deze zaken goed regelt. In het overleg met de gemeente is nu toegezegd dat er pas 

gebouwd wordt als er een goede oplossing voor het verkeer in de plannen geregeld is. Niet alleen de 

huidige, maar ook de nieuwe bewoners horen een leefomgeving te krijgen die aan alle normen 

voldoet! 

Nieuwbouw Maranatha kerk 

Al enige tijd is er een open plek naast het gezondheidscentrum. Daar stond tot enkele jaren geleden 

de Maranathakerk. Er waren al langer plannen om op die plek een flat te bouwen. In 1997 had de 

gemeente in het bestemmingsplan aangegeven dat hier een flat zou kunnen komen als de kerk 

gesloopt werd. Deze flat zou dan 14 meter hoog mogen zijn (5 verdiepingen). Het haantje van de kerk 

was weliswaar even hoog als de nieuwbouw maar nu zou het hele gebouw zo hoog worden. In totaal 

zou de flat 18 woningen hebben. 

Deze flat zou groter worden dan het hoofdgebouw van de kerk: 500m2 in plaats van 350m2 en 

bovendien dus hoger. Hoewel de omwonenden liever de kerk hadden behouden maakten ze geen 

bezwaar tegen deze beperkte uitbreiding van het gebouw. 

Al spoedig daarna (in 2002) ging de gemeente echter mee in de wens van een projectontwikkelaar 

om er een flat te bouwen van 750m2 met 49 woningen die ook nog hoger wordt. (18m2). 

De flat zou dus nog massiever worden en niet erg passen binnen de buurt. Ook komen er 

parkeerproblemen omdat niet alle bezoekers etc. in de ondergrondse parkeergarage een plek 

kunnen vinden. 

Omwonenden wilden daarom dat de gemeente zich hield aan de toezeggingen uit 1997 De 

ambtenaren vonden de snelle verandering van mening van de gemeente echter geen probleem. Een 

poging om gehoor te krijgen bij de politiek mislukte omdat de gemeenteraadsleden tegenwoordig 

geen inspraak meer willen in hun vergaderingen tenzij de voorzitter dat van te voren heeft bepaald. 

De bewoners konden dus onverrichte zake weer naar huis. 
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Uiteindelijk hebben de omwonenden zich nu tot de Raad van State gewend met het verzoek om de 

wijziging van het bestemmingsplan niet goed te keuren en de gemeente aan zijn eigen afspraak uit 

1997 te houden. Begin dit najaar wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht. 

De omwonenden werken samen met andere buurtbewoners in de Belangenvereniging TU Noord. 

Zoals bekend zijn er heel veel plannen om te gaan bouwen aan de rand van de Wippolder. 

Projectontwikkelaars willen graag de groene stukjes gebruiken voor hun nieuwbouw. En de TU en de 

gemeente zijn om financiële en andere redenen gebaat bij nieuwbouw. Daarom is het van belang dat 

er een goede vertegenwoordiging is van de buurtbewoners is want zij willen een buurt die open en 

groen blijft. 

 

 

Voorjaar 2004  

TU Noord groen en leefbaar? 
 

 

Precies een jaar geleden - mei 2003 - presenteerde de gemeente het ontwerp Ontwikkelingsplan TU 

Noord. Een plan om een hele nieuwe woonbuurt te ontwikkelen in het oudste TU deel. 

De oude TU gebouwen worden omgebouwd tot appartementen of gesloopt en vervangen door 

nieuwbouw voor zo’n 2000 nieuwe bewoners. Veel huidige bewoners reageerden op de plannen: 

met name de hoogbouw, het verdwijnen van groen en het nog drukker worden van het verkeer 

vielen slecht. De Belangenvereniging TU Noord is vorige zomer opgericht om zich in te zetten voor de 

leefbaarheid van de buurt. 

De belangrijkste punten voor bewoners zijn: 

1. behoud van het historische karakter van de buurt, geen sloop van monumenten; 

2. behoud van al het aanwezige groen; speel- en groenvoorzieningen voor de buurt; 

3. minder verkeer, minder verkeerslawaai, minder verkeersonveiligheid; 

4. overleg met omwonenden over bouwplannen. 

 

Een goed resultaat kost tijd 
 

Er is inmiddels een jaar lang gewerkt aan bijstellingen van het oorspronkelijke plan. Dat dit zo lang 

duurt heeft er mee te maken dat er veel partijen bij het proces zijn betrokken: gemeente – 

wethouder en veel verschillende afdelingen, bewoners, TU, projectontwikkelaars en andere 

belanghebbenden. De hoofdontsluiting van Delft loopt nu door de buurt van de afrit Delft A13 naar 

de binnenstad en andere oplossingen voor het verkeer zijn ingrijpend met veel reken- en tekenwerk 

als gevolg. Het hoeft ook allemaal niet vandaag klaar omdat de herontwikkeling van het gebied zich 

over vele jaren uitstrekt. Ideeën en voorstellen worden ook binnen de Belangenvereniging besproken 

en periodiek teruggemeld aan de andere bewoners, bijv. via deze Wijkkrant. 
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Algemene Ledenvergadering 
 

Op 22 maart vond een goed bezochte Algemene Ledenvergadering plaats in de Vredeskerk (waar wij 

telkens zeer gastvrij en vriendelijk onthaald worden!). Bestuur en werkgroepen hebben hier 

verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, over wat we bereikt hebben en waar we nu staan. 

In het Jaarverslag 2003 is dit allemaal beschreven. D belangrijkste punten noemen we hierna. 

Sloop en nieuwbouw 

 

Zoals inmiddels bekend ziet de gemeente af van sloop van de monumentale politiepost aan het 

Poortlandplein en komt hier geen flatgebouw. Ook lijkt er bereidheid om de hoogbouw aan de 

Schoemakerstraat minder hoog te maken. Minder tevreden zijn we over het plan Julianalaan 67 

(Biochemie) te slopen en over de nieuwbouwplannen voor het gebied van Gele scheikunde 

(Julianalaan west). We willen graag aangetoond zien dat er werkelijk geen mogelijkheden zijn het 

gebouw te behouden, bijv. als hotel. De TU heeft inmiddels toegezegd met de Werkgroep Julianalaan 

west te willen overleggen over de bouwplannen daar. 

Buiten het plangebied speelt nieuwbouw op het terrein van de voormalige Maranathakerk. Hier is 

ook tegen de zin van omwonenden een plan doorgedrukt voor te veel en te hoge nieuwbouw. Wij 

zullen onze bezwaren hiertegen bij de Provincie laten horen in de hoop dat de Provincie de 

gemeente corrigeert. 

 

Verkeer en leefbaarheid 
 

Om de bewoners van de Michiel de Ruyterweg een leefbare woonomgeving te bieden, is het nodig 

om het verkeer sterk terug te dringen. Als de Mijnbouwstraat tweerichtingverkeer wordt, is dit 

haalbaar. Alleen de tram, bus en fiets gaan dan nog rechtdoor vanaf de Sebastiaanbrug. Op dit 

moment is de luchtkwaliteit aan de M de Ruyterweg door het verkeer zo slecht, dat de gewenste 

nieuwbouw daar niet mogelijk is. Er móet dus wel wat gebeuren om er daadwerkelijk een woonbuurt 

van te maken. Uiteraard is dit niet genoeg. Ook bewoners van de Nassaulaan hebben veel overlast 

van het te drukke verkeer. De luchtkwaliteit bij het Oostplein – Julianalaan is ook ontoelaatbaar 

slecht. Daarom wordt nu gestudeerd op oplossingen om de gehele hoofdverkeersstroom Delft – 

binnenstad in betere banen te leiden, bijv. via Delft Zuid. De gemeente heeft inmiddels toegezegd 

instelling van een 30-km zone voor Julianalaan west te willen onderzoeken. Bij het vervangen van de 

riolering in 2005 zou de straat dan kunnen worden heringericht tot woonstraat. 

Inmiddels hebben de vele klachten van bewoners van de Nassaulaan over het verkeer geleid tot actie 

bij de gemeente: de problemen worden in kaart gebracht en bekeken wordt wat er aan gedaan kan 

worden. 

 

Buurtvoorzieningen en groen 
 

Op dit moment werkt de gemeente ook aan een visie op de buurt in het plangebied: welke 

voorzieningen zijn er en waar is behoefte aan. Speelvoorzieningen ontbreken bijvoorbeeld en die er 

zijn, zoals aan de Julianalaan bij de Rotterdamseweg, dreigen te verdwijnen. Ook 

parkeervoorzieningen zijn er in delen van de buurt onvoldoende. Wij zijn benieuwd naar de 

voorstellen die binnenkort hierover worden gepresenteerd. 
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Overleg met bewoners 
 

Nog steeds is het zo dat bewoners onvoldoende of te laat betrokken worden bij ontwikkelingen in 

hun buurt. Dat is jammer en niet nodig. Gelukkig leeft dit besef ook bij een aantal raadsleden en bij 

sommigen binnen de Gemeente. De gemeenteraad heeft uitgesproken eerder te willen worden 

betrokken bij ontwikkelingsplannen. Wij hebben een goed en plezierig overleg gehad met de 

wijkcoördinator en deze heeft ook haar medewerking toegezegd bij het verbeteren van de 

communicatie tussen gemeente en bewoners. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar we hebben de indruk 

dat bewoners nog steeds te veel worden gezien als lastig en belemmerend. Wij vinden dat een 

woonbuurt moet worden ontwikkeld met, voor en mede door bewoners en niet alleen voor 

projectontwikkelaars! 

 

Hoe gaat het verder? 
 

De periode rond de zomer wordt gebruikt om het ontwikkelingsplan verder uit te werken. Als dit 

gebeurd is wordt het voorgelegd voor besluitvorming in de raad. Ook daar zullen we proberen 

invloed uit te oefenen op die onderdelen die voor verbetering vatbaar zijn. Na vaststelling in de raad 

vindt uitwerking plaats in een (veel gedetailleerder) bestemmingsplan. En ook in die procedure zullen 

we de vinger aan de pols houden. 

 

 

Julianalaan 67 kan volgens de gemeente worden gesloopt  
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Het groene binnenterrein achter Kanaalweg 4 verdwijnt 
 

 
 

 


