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Raad: bestemmingsplan TU Noord moet groener
De gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Orde-
ning heeft donderdag  22 maart jl. langdurig ver-
gaderd over het bestemmingsplan TU Noord. Eén 
lange avond bleek te kort voor besluitvorming. De 
tweede termijn van de behandeling van het bestem-
mingsplan TU-Noord zal plaatsvinden in de verga-
dering van de commissie van 12 april aanstaande. 
Het bestemmingsplan moet vervolgens in de raads-
vergadering van 19 april 2007 worden vastgesteld.
Onder grote publieke belangstelling – de tribunes 
van de grote raadszaal zaten vol – werd veel 
kritiek geleverd op de bouwplannen. Het 
volbouwen van de laatste lege en groe-
ne plekken viel niet goed bij een 
groot aantal insprekers. Te hoge 
nieuwbouw in “de achtertuin”, 
slopen van groen- en speelvoor-
zieningen en ernstige aantasting van 
de Botanische Tuin waren de meest ge-
hoorde kritiekpunten. Alleen de TU leek 
vast te houden aan de sloop van het mo-
numentale gebouw voor Technische Botanie, 
Julianalaan 67. Dat sloop van deze monumen-
ten niet nodig is bleek uit inspraakreacties van 
bedrijven die er graag een bedrijfsverzamelgebouw 
van willen maken: ideaal voor startende ondernemers. 

De raad was kritisch op het feit dat nooit aannemelijk 
is gemaakt waarom gesloopt moet worden. Een aantal 
partijen waaronder het CDA willen van Julianalaan 67 
een gemeentelijk monument maken. Groen Links heeft 
voorgesteld het trapveldje aan de Julianalaan te behou-
den en bij het Zuidplantsoen extra groen toe te voegen 
door van de Muyskenlaan een fietspad te maken. Ook 
Stadsbelangen, Christenunie, D66, Leefbaar Delft, 
VVD en SP bepleitten meer groen en speelplekken dan 

nu in het plan opgenomen. De VVD brak een lans 
voor een betere ontsluiting van het centrum en de 

TU-wijk via de zuidelijke route (Kruithuisweg). 
De nieuwe woonwijk op de plek van Gele 

scheikunde zou volgens de VVD 3-5% groen 
moeten bevatten. De SP stelde voor meer 

groen in plaats van kantoren te realiseren.
Het blijft belangrijk dat bewoners 

ook in april hun betrokkenheid 
bij de besluitvorming in de 
raad tonen: een volle publieke 
tribune is het levende bewijs 

dat rekening gehouden moet 
worden met bewoners. Voorafgaand 

aan de behandeling in de raad hebben wij 
een brochure en actieposters verspreid. Zie ook  

www.tunoord.nl. Nieuwe leden zijn welkom!

“Er wordt alleen op het bestaande parkeerterrein ge-
bouwd, de natuur blijft gespaard en het groen wordt zelfs 
uitgebreid.” Deze geruststelling kregen de bewoners te 
horen in het overleg met gemeente en TU in 2005. De 
bestemmingsplankaart lijkt dit te bevestigen.Wij had-
den onze twijfels of het openbare groen, primaire eco-
logische structuur volgens de gemeente, niet ernstige 

schade zou oplopen. Helaas werden we in onze vermoe-
dens bevestigd: de meeste bomen werden gekapt, het 
halve plantsoen is inmiddels volgestort met steenslag 
en zand en door de bemaling voor de open bouwput 
is de waterstand al meer dan een meter gedaald. Ern-
stiger is dat ook woningen aan de Charlotte de Bour-
bonstraat hierdoor schade oplopen: foutje van de aanne-

mer... Deze planvorming 
en werkwijze maken 
wel duidelijk dat er bij 
uitvoering van de bouw-
plannen in de Botanische 
Tuin ook grote schade 
zal ontstaan. Jammer dat 
zelfs het meest waarde-
volle groen weinig waard 
lijkt te zijn voor gemeen-
te en projectontwikke-
laar William Properties. 

Zuidplantsoen droog gelegd en volgestort
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Milieuzone 1-aprilgrap?
Vorig jaar heeft de gemeente Delft het Convenant Mi-
lieuzones getekend en toegezegd per 1 april 2007 in  de 
binnenstad en TU Noord vuil vrachtverkeer te weren.
Dat nu gaat voorlopig en misschien wel helemaal niet  
gebeuren. De Partij van de Arbeid heeft hierover inmid-
dels vragen gesteld aan het college  van burgemeester 
en wethouders. De centrumroute 
van A13 naar de binnenstad heeft 
de vuilste lucht in Delft. De ver-
keersuitstoot is vooral schadelijk 
voor kinderlon- gen zo bleek on-
langs uit  onder- zoek. Kinderen 
die  opgroeien in de buurt van 
drukke wegen hebben meer kans op longbeschadigin-
gen. Het is bekend dat luchtverontreiniging, zoals uit-
laatgassen, schade aanricht aan de ademhalingsorganen; 
een onderzoek van acht jaar heeft daar nu overtuigend 
bewijs voor geleverd. Uit gemeentelijke informatie (lo-
kale milieupagina) blijkt dat de normen voor luchtkwa-
liteit in onze buurt sterk worden overschreden. Dat het 
verkeer sterk groeit staat vast: de provincie Zuid-Holland 
heeft laten weten dat alleen al de verdubbeling van Ikea 

tot 180.000 extra auto’s per jaar op de Julianalaan leidt. 
Overigens toont dezelfde gemeentelijke website dat het 
met verkeerslawaai ook helemaal fout zit in TU Noord.

tot 180.000 extra auto’s per jaar op de Julianalaan leidt. 

Groenstroken Poortlandplein 
verdwijnen voor nieuwe rotonde

Het Poortlandplein moet volgens de plannen een 
grote rotonde krijgen zoals bij het Nassauplein. In 
plaats van één doorgaande route Julianalaan noord - 
Mijnbouwstraat en het autoluw maken van de overige 
aansluitingen krijgt dit megaplein in de toekomst naar 
schatting 25.000 - 30.000 auto’s per dag te verwerken. 
Voor de bewoners van het Poortlandplein heeft de 
gemeente al bij de provincie toestemming gevraagd 
voor het extra verkeerslawaai. De geluidbelasting bij 
nummer 5 (de voormalige Politiepost) is zo hoog dat 
dit niet kan: de woning moet gesaneerd worden. De 
rotonde zou in 2008 aangelegd moeten zijn.

De bewoners van de Julianalaan tussen M de Ruyterweg 
en Rotterdamseweg zijn tevreden met de toezegging dat 
op korte termijn (2008) hun straat wordt heringericht tot 
30-kilometerzone. Het wegprofiel voor het doorgaande 
verkeer wordt versmald en en komt meer veilige ruimte 
aan de kant van de woningen. Het heeft wel even 
geduurd: sinds 1978 zijn bewoners bezig om dit voor 
elkaar te krijgen...

Bewoners Julianalaan 
west blij met voorgenomen 
herinrichting tot 30-km zone
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