
Belangenvereniging     TU Noord 
 
 
Delft, april 2006 
 
Beste bewoner, 
 
De Belangenvereniging TU Noord zet zich in voor een veilige, gezonde en leefbare buurt. Zoals u 
misschien weet bestaan er plannen voor flatgebouwen, parkeergarages en de sloop van historische 
gebouwen. Er verdwijnen groengebieden en er komt door de plannen veel extra verkeer bij. 
 
Op verschillende manieren heeft de Belangenvereniging geprobeerd invloed uit te oefenen. Plannen 
zijn bijgesteld waardoor sommige gebouwen minder hoog worden of verder weg van bestaande 
woningen komen. Sommige straten worden 30-km zone en er wordt gewerkt aan een verbod voor 
vuile vrachtwagens. 
 
Op dit moment wordt een aantal plannen tot uitvoering gebracht. 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. Er rijden nu al 20.000 auto’s per dag over 
de centrum-route en dat worden er meer dan 30.000 de komende jaren. Dat moet anders en dat kan 
ook anders - met uw hulp. 
 
De Belangenvereniging bestaat uit vrijwilligers uit alle delen van de buurt. Samen bedenken wij hoe 
plannen anders en beter kunnen. Samen overleggen wij met de plannenmakers. Waar het kan maken 
wij gebruik van inspraak; waar het moet halen we ons recht. Onze leden betalen een kleine bijdrage 
om de kosten te dekken. Iedereen kan meedoen en alle bijeenkomsten zijn openbaar. Alle informatie 
is te vinden op onze website www.tunoord.nl.  
 
We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk steun te krijgen uit de buurt. Misschien bent u al lid, 
misschien wilt u het worden. Of misschien wilt u alleen informatie of een bijdrage leveren. Graag! 
 
Als u betrokken wilt zijn kunt u ons dat laten weten via de website (contact) of onderstaand 
antwoordstrookje. Dit kunt u ingevuld opsturen naar het secretariaat, Julianalaan 129, 2628 BE Delft 

� 
 

 ik wil lid worden (minimumbijdrage € 12,50 per jaar) 

 ik ben al lid en wil een extra bijdrage leveren, financieel of met hulp 

 ik wil alleen informatie per e-mail 

 ik kan een bijdrage leveren op het gebied van:  organisatie, bestuur 

  bouwkunde, planologie, ruimtelijke ordening 

  cultuurhistorie, monumenten 

  verkeer, infrastructuur 

  groen, ecologie, water 

  milieu, geluid, lucht 

  juridisch 

  anders, nl.  

naam 

adres 

telefoon nr. e-mail adres 

Opsturen naar Secretariaat Belangenvereniging TU Noord, Julianalaan 129, 2628 BE Delft 
of gegevens per e-mail naar belangenvereniging@tunoord.nl  

 
 



De belangenvereniging werkt 
in werkgroepen voor delen 
van de wijk. Wat gebeurt hier 
en waar houden de 
werkgroepen zich mee bezig? 
 
Charlotte de Bourbonstraat 

 
Maranathakerk 
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 ontwerp 
Zuidplantsoen 
De ontwikkelingen aan het 
Zuidplantsoen gaan in hoog tempo. 
Het lijkt wel alsof men voor het 
vaststellen van het 
bestemmingsplan hier nog snel een 
paar zaken wil realiseren. De TU 
wilde medio februari al beginnen 
met "voorbereidende 
kapwerkzaamheden" in afwachting 
van de definitieve kapvergunning. 
Zeg maar: vast een paar bomen 
kappen zodat  de grond bouwrijp 
kan worden opgeleverd. Dan pas 
betaalt de projectontwikkelaar. De 
Belangenvereniging en bewoners 
hebben hun mening gegeven op de 
plannen. Bewoners hebben 
vervolgens een juridische 
procedure gevoerd. Inmiddels zijn 
de bomen op het parkeerterrein 
gekapt en zal begin mei worden 
gestart met de verkoop van de 
woningen. 
Daarnaast  wil de TU alvast starten 
met sloop van een gedeelte van het 
hoofdgebouw (de lage kantoren 
aan de Schoemakerstraat). Wij 
hebben gevraagd of de 
projectontwikkelaars William 
Properties en DUWO omwonenden 
rechtstreeks kunnen informeren 
over de plannen.  
 

Julianalaan West 
 
Het afgelopen jaar zijn er voor de 
Julianalaan–west een aantal 
belangrijke ontwikkelingen de revue 
gepasseerd. 
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. 
Aanvankelijk zou de herinrichting 
van de straat in 2006 aanvangen 
maar door vertraging met het 
herinrichten van het deel 
Rotterdamse weg tussen De Boo 
en de Julianalaan (door een geschil 
over een bergingsriool tussen de 
gemeente en de provincie) gaat dit 
waarschijnlijk pas in 2008 
gebeuren. De Jaffalaan wordt dan 
de hoofdstructuur en de 
Julianalaan- west een 
wijkontsluitingsweg. Op de invulling 
van het inrichtingsplan van de 
straat wil de gemeente nog niet 
ingaan maar hier moeten we bij de 
les blijven daar het moeilijk blijkt te 
zijn om eenmaal geopperde  

ideeën later in een 
bewonersoverleg bij te stellen. 
Belangrijke punten waar de 
komende tijd aan gewerkt moet 
worden zijn; behoud van het entree 
gebouw van “Gele scheikunde”, 
behoud of een reële vervanging 
voor het groene veldje naast het 
poortgebouwtje van “Gele 
scheikunde en  het volgen van de 
uitvoer van bestemmingsplan “Lijm 
en Cultuur” en de effecten voor de 
Julianalaan-west van het 
bestemmingsplan “Schie-Oevers”. 

M. de Ruyterweg 
 
DUWO treft voorbereidingen voor 
de sloop van het GAAC-gebouw 
aan het De Vries Van 
Heystplantsoen o.a. het kappen 
van enkele bomen rond het 
gebouw. Omdat de aanleg van de 
tram vertraagd is kunnen de 
plannen hier verdere vertraging 
oplopen. De planning van DUWO 
kennen wij overigens niet. 
 

Julianalaan Oost 
 
Geen ontwikkelingen op korte 
termijn. Op langere termijn mogelijk 
herinrichting tot 40-km zone. Een 
groot deel van TU Noord is 
inmiddels tot Beschermd 
Stadsgezicht verklaard. 
 

Zeeheldenbuurt: 
Woningbouw M. Trompstraat/ 
Mijnbouwstraat 

 
Tot grote teleurstelling van een 
groot aantal bewoners van de 
Zeeheldenbuurt heeft de 
gemeenteraad in januari ingestemd 
met het ontwikkelingsplan M. 
Trompstraat/Mijnbouwstraat. Het 
volgende staat op stapel: 
-de gemeente gaat 7 kavels 
uitgeven aan particulieren aan M. 
Trompstraat die daar op 
herenhuizen van 3 bouwlagen + 
kap mogen bouwen. De 
breedtematen variëren van 6 tot 10 
meter. De gemeente heeft deze 
grond aangekocht van ROC 
Mondriaan, die het gebouw  aan de 
Mijnbouwstraat ingrijpend wil 
verbouwen t.b.v. mbo 
volwassenenonderwijs. 
-Er komen 38 parkeerplaatsen op 
het achterterrein, ten hoeve van het 
ROC Mondriaan. Omwonende 
vergunningparkeerders kunnen hier 
buiten schooltijden gebruik van 
maken; 
-Op het achterterrein zal een 
kindvriendelijke verblijfsruimte 
komen; 
-Aan de Piet Heinstraat zullen twee 
fietsenstallingen worden 
gerealiseerd, waarvan één voor de 
bewoners van de nieuwbouw. 
 
Reeds in de zomer 2005 bestonden 
grote bezwaren tegen dit plan bij 
bewoners in de directe omgeving 
van het schoolterrein. Belangrijkste 
bezwaren: 1) de kap van 31 bomen 
en het verdwijnen van het laatste 
stukje groen uit de wijk 2) weer 

extra verkeer door wijk en extra 
luchtverontreiniging 3) de woningen 
passen door hun grote hoogte niet 
de wijk (de bouwhoogte is zelfs 
tegenstrijdig met het 
welstandsbeleid van de gemeente 
4)  de buurt wordt een speelterrein 
toegezegd terwijl de veiligheid van 
het binnenterrein niet was 
gewaarborgd.  
 
Na 108 handtekeningen is 
wethouder Grashoff met een 
bewonersafvaardiging in overleg 
gegaan. Gaandeweg werd echter 
duidelijk dat dit hele 
ontwikkelingsplan onderdeel is van 
een bizarre constructie. De 7 kavels  
aan de M.Trompstraat worden 
namelijk opvallend goedkoop  
aangeboden. Te onteigenen  
huiseigenaren van de Van 
Leeuwenhoeksingel hebben hierbij 
voorrang, en bovendien hebben zij 
grote invloed op omvang van de te 
bouwen huizen gehad. Het ROC 
Mondriaan krijgt met de verkoop 
van de bouwgrond een extra 
subsidie van 250.000 euro voor de 
renovatie van het schoolgebouw, 
terwijl haar  onderwijsovereenkomst 
met de gemeente maar tot en met 
2009 strekt én het Mondriaan het 
schoolgebouw met resterende 
grond te verkocht heeft aan een 
projectontwikkelaar.  
 
De bewonersafvaardiging heeft 
haar bezwaren continue bij 
gemeenteraadsleden aangekaart. 
Deze bleven echter de wethouder 
Grashoff  politiek dekken.  
Voor wat betreft de komende 
maanden zal de 
bewonersafvaardiging  
1) overleg voeren met de gemeente 
om invloed uit te oefenen op de 
inrichting van het binnenterrein. Het 
aantal parkeerplaatsen op het 
binnenterrein is toegenomen 
waardoor er nog maar weinig 
ruimte overblijft voor spelende 
kinderen. We hebben de wethouder 
bovendien moeten afdwingen dat er 
voldoende geld beschikbaar zal zijn 
voor de inrichting van het 
speelterrein voor de buurt; 
2) onderzoeken welke 
bezwaarmogelijkheden er nog zijn 
tegen hele plan voordat er een 
bouwvergunning zal worden 
aangevraagd. 
Tevens zal de 
bewonersafvaardiging onder de 
vlag van de Belangenvereniging TU 
Noord gaan optreden naar de 
gemeente, om zodoende de 
bewonersbelangen van de 
Zeeheldenbuurt nog beter bij de 
gemeente aan te kaarten. Het 
ontwikkelingsplan is immers 
onderdeel van het 
bestemmingsplan TUNoord. 

U bent van harte welkom op 

onze ledenvergadering 

maandagavond 22 mei a.s. in de 

pastorie naast de Vredeskerk 

Nassaulaan 2 

Aanvang: 20.00 uur 

Meer info: www.tunoord.nl  


