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Delft doet het met de helft 

 

Delft heeft zo’n 36 vierkante meter groengebied per woning. 

Dat is ongeveer de helft van de voorgeschreven 75 vierkante 

meter. De rijksoverheid stelt als norm dat gemeentes 75 

vierkante meter groen per woning beschikbaar moeten hebben. 

Bewoners in TU Noord hebben uitgerekend dat er in de 

noordelijke Wippolder nog geen 15 vierkante meter groen per 

woning is. En dat wordt nog minder, veel minder. 

 

De nationale Gezondheidsraad pleit in het zojuist verschenen 

rapport “Recht op groen” voor rustige, stille gebieden in de 

stad. De rapporteurs vrezen voor een  “stadsinfarct” en 

spreken van groene armoede in de stad. Komende jaren wordt 

de wijk Wippolder met het TU Noord gebied vol gebouwd: een 

kleine 4.000 bewoners komen er bij. Met bijna 40% groeit 

Wippolder daarmee het sterkst van alle wijken. Daarbij is 

door dit stadsbestuur bewust gekozen voor het bebouwen van 

bestaand groen: het Zuidplantsoen, de Botanische tuin en de 

laatste snippertjes groen aan de Maerten Trompstraat en de 

Julianalaan. Groene grond is goedkoop en het bouwt 

makkelijk. De illusie wordt door dit college gewekt dat er 

in onze buurt bomen bijkomen en dat de woonomgeving groen 

blijft. Niets is minder waar: er verdwijnen vele honderden 

grote bomen in TU Noord en het groen wordt ingeruild voor 

stenen en een paar groene sprietjes. Inspraakprocedures 

veranderen daar weinig aan: al jaren eerder zijn, vaak 

geheime, overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars. Het TU 

Noord-plan moet 30 miljoen euro opleveren voor de 

initiatiefnemer, de buurt krijgt de rekening. Misschien 

kunnen we de kloof met de politiek volstorten met gekapte 

bomen? 
 

 

 


