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Bewoners vrezen tweede Koepoortdrama 
 

Delft, 19 maart - Bewoners in het TU Noord gebied hebben 
ontdekt dat een bouwput aan het Zuidplantsoen illegaal 
bemalen wordt. Op deze plek, achter het voormalig 
hoofdgebouw van de TU, komt een ondergrondse parkeergarage. 
Voor de grootschalige bemaling van de bouwput had de 
provincie een verklaring van geen bezwaar af moeten geven. 
De aannemer had de bemaling niet gemeld tot bewoners dit 
ontdekten. Ondanks het feit dat de provincie nog geen 
toestemming heeft gegeven gaat de bemaling onverminderd 
door. Goedkeuring van de provincie voor de bemaling is nog 
maar zeer de vraag. De kans is groot dat net als bij de bouw 
van de Koepoortgarage schade aan nabijgelegen woningen 
ontstaat. 
De provincie heeft laten weten dat onvoldoende aandacht is 
besteed aan zettingen van de bodem en betwijfelt de 
juistheid van de berekeningen van de aannemer. Deze is 
gesommeerd betere informatie te geven. Bewoners worden 
ondertussen van het kastje naar de muur gestuurd. Provincie 
vergunningverlening, handhaving, politie, gemeente en 
aannemer verwijzen naar elkaar. Over deze gang van zaken is 
inmiddels contact opgenomen met de Inspectie VROM. De 
aannemer stelt zich op het standpunt dat hij door kan gaan 
totdat hij hoort dat hij moet ophouden. De bouwer, die 
aansprakelijk gesteld is door bewoners voor alle schade, 
geeft inmiddels aan de schade te zullen vergoeden. 
Vermoedelijk heeft de aannemer ingeschat dat de schade mee 
zou vallen en achteraf geregeld werd. Daarbij heeft hij over 
het hoofd gezien dat de woningen in de buurt niet geheid 
zijn maar op zand staan en de schade dus veel groter kan 
zijn dan eerst verwacht. 
 

 

=== Noot voor de pers === 
Meer informatie bij Ab Abbinga, tel. 015-2612297 (avond) of 06-14405390 

of bij Han Knoeff, tel.  015-2127713 (avond) 015-2693544 (werk) 


