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= = =  P E R S B E R I C H T  = = = 
 

TU Delft op de bres voor erfgoed, maar niet in 

eigen achtertuin 
 
Delft, 8 mei – De Technische Universiteit (TU) Delft organiseert 

donderdag 10 mei een symposium over de historische factor in de 

ruimtelijke ordening. De universiteit kent en onderwijst de theorie maar 

handelt er niet zelf naar. De Delftse TU wil het honderd jaar oude 

monumentale gebouw voor Technische Botanie slopen en staat toe dat in de 

Botanische tuin, de groene parel van Delft, een parkeerkelder en 

appartementencomplexen worden gebouwd. Beide liggen in de TU-Noord wijk, 

waar ruim honderd jaar geleden de toenmalige Technische Hogeschool een 

omvangrijk universiteitscomplex heeft gebouwd, inmiddels uitgeroepen tot 

Beschermd Stadsgezicht. Dat de TU desondanks toch gaat slopen vinden de 

bewoners in het gebied daarom onbegrijpelijk. 

 

Op het slotsymposium wordt gepleit voor zorgvuldig behoud van cultureel erfgoed. 

Dat gebeurt in aanwezigheid van de ambtelijke top van de Ministeries van 

Onderwijs en Cultuur en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Aanleiding 

is het bereikte resultaat door de Commissie Bescherming en Ontwikkeling. Deze 

Commissie heeft de afgelopen dertien jaar ongeveer 500 gebieden als Beschermd 

Stads- of Dorpsgezicht geadviseerd, waaronder het Delftse TU-Noord gebied. Deze 

adviezen zijn overgenomen door het Rijk, die daarmee gemeenten en eigenaren de 

opdracht geeft zorgvuldig beleid te ontwikkelen. 

 

Professor Paul Meurs, hoogleraar Restauratie van het kenniscentrum ®MIT van de 

faculteit Bouwkunde van de TU Delft zal de rol van de historie in de ruimtelijke 

ordening toelichten tijdens het symposium. Het symposium wordt georganiseerd 

door de TU Delft en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten. De organisatoren schrijven dat door het Beschermd Stadsgezicht het 

verleden in goede handen lijkt. Het overheidsbeleid is hiermee helder en wordt 

onderbouwd vanuit een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. De theorie is 

bij de TU Delft dus in goede handen, maar het bestuur van deze zelfde TU handelt 

er niet naar. Het College van Bestuur heeft namelijk besloten het Beschermd 

Stadsgezicht grondig te “verbouwen”. Het historische complex van de Botanische 

Tuin met bijbehorende bebouwing wordt vervangen door studentenflats en luxe 

appartementen met ondergrondse parkeergarages. Het karakter van de oude TU-wijk 

zal sterk veranderen. Generaties zijn opgegroeid en hebben gestudeerd in deze 

historische omgeving en veel bewoners zijn gehecht aan het monumentale, statige 

karakter van de buurt. Dit monumentale karakter verzacht de grote hinder van de 

drukke verkeersaders door de buurt. Afbraak van dit karakter en het uitblijven 

van effectieve verkeersmaatregelen is een onbegrijpelijke zaak.   

 

 

=== Noot voor de pers === 

Meer informatie bij Hans de Vries tel. 015-2145367 of 015-2518310  

of bij Ben Rutten, tel. 06-29052569 

Zie voor TU symposium www.RMIT.nl 


