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Samenvatting 
De gemeente Delft heeft in samenwerking met de TU Delft het Ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied 
gemaakt. Dit is het gebied waar de oudste gebouwen van de TU staan. Deze gebouwen krijgen een andere 
eigenaar en een andere bestemming, grotendeels woningen Een deel van de gebouwen wordt afgebroken 
en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast moet de verkeersstructuur worden aangepast, ondermeer 
vanwege de aanleg van tram lijn 19 in 2007. Een eerste versie van het plan leidde tot veel bezwaren bij 
omwonenden. Naar aanleiding hiervan heeft overleg plaats gevonden tussen bewoners en gemeente/TUD. 
Het plan is de onderbouwing voor ruimtelijke ontwikkelingen: het beschrijft welke bestemmingen waar 
kunnen worden gerealiseerd en waarom. Daarvoor is het noodzakelijk om aan te tonen dat na uitvoering 
van het plan voldaan is aan wettelijke normen voor luchtkwaliteit en verkeerslawaai. Ook aan andere eisen 
of normen bijv. ten aanzien van veiligheid, parkeren, water, behoud van rijksmonumenten, enz. moet 
worden voldaan. 
Het plan heeft naar onze mening een aantal belangrijke verbeteringen ondergaan. Zo is duidelijker welke 
bestemmingen waar kunnen komen en hoe deze kunnen worden uitgevoerd. Ook zijn enkele omstreden 
sloop- en nieuwbouwideeën uit het plan verdwenen. Op dit moment echter ontbreekt zekerheid over de 
realisatie van veel bouwplannen en de termijn waarop. Wij twijfelen aan de toezegging van de TUD dat alle 
plannen binnen zeven jaar zijn uitgevoerd. 
Een goed uitgewerkte, integrale visie op noodzakelijke voorzieningen (speelruimte bijv.) en gevolgen voor 
omliggende woonbuurten (ontsluiting, parkeerdruk) ontbreekt nog. 
Het gebouw voor Technische Botanie is een beschermd stadsgezicht, wij vinden sloop hiervan en 
nieuwbouw in de Botanische Tuin ontoelaatbaar. De entree van Gele Scheikunde vinden wij ook het 
behouden waard. Nieuwbouw in het Zuidplantsoenpark mag niet ten koste gaan van het aanwezige groen. 
Nieuwbouw aan het TU hoofdgebouw, Schoemakerstraat-zijde zou op de hoek minder massief moeten. 
Het belangrijkste bezwaar tenslotte vinden wij de hoeveelheid doorgaand verkeer door de nieuwe 
woonbuurt. In het plan is aangegeven dat het verkeer de komende jaren met 60% toeneemt, terwijl nu al 
meer dan 20.000 auto’s per dag over de hoofdroute gaan. Uit de berekeningen blijkt dat zelfs in 2017 de 
wettelijke normen voor luchtkwaliteit en geluid nog sterk overschreden worden. De enige afdoende 
oplossing om dit te voorkomen vinden wij een sterke beperking van het doorgaande verkeer. Wij hebben 
daarover voorstellen gedaan die wij niet in het plan terugzien.Pas als zekerheid is over dit aspect kan het 
plan worden vastgesteld. 
 

 
 
Overlegtraject van april 2003 tot december 2004 
Voorjaar 2003 is het Ontwikkelingsplan TU Noord ter visie gelegd en door de gemeente toegelicht. Er 
bleek veel weerstand in de buurt tegen de plannen. Hoogbouw aan het Poortlandplein, sloop van de 
voormalige politiepost (monument), hoogbouw aan de Schoemakerstraat en in het Zuidplantsoen. Sloop 
van Gele Scheikunde en Technische Botanie, aantasting van groen en erg ongunstige verkeersplannen. 
Deze plannen waren de directe aanleiding voor de oprichting van de Belangenvereniging TU Noord. 
Hierop heeft de gemeente alle belangenverenigingen (waaronder BoKa, Vereniging Vrienden van de 
Botanische Tuin) uitgenodigd, ook nog via een open uitnodiging in de Stadskrant, voor overleg. 
 



 
 

Een eerste grondige bijstelling van delen van het plan heeft geruime tijd gekost. Op 6 november vond het 
eerste overleg plaats. De hoogbouw aan het Poortlandplein en sloop van de politiepost waren uit het plan 
gehaald. Andere planonderdelen vonden wij nog steeds zeer onbevredigend, met name het verkeer. 
Via ledenvergaderingen, onze website, de wijkkrant en vele persberichten hebben wij telkens opnieuw 
gepleit voor onze standpunten: geen sloop van monumentale gebouwen, geen aantasting van groen, bij 
nieuwbouw bescheiden bouwvolumes en -hoogtes, uitbreiding van voorzieningen en een 
verkeersstructuur en hoeveelheid verkeer die past in een woonbuurt. In het eerste kwartaal van 2004 zijn 
bouwplannen verder bijgesteld en uitgewerkt, op belangrijke onderdelen bleven we het oneens. 
 
In het tweede kwartaal van 2004 hebben we allerlei verkeersoplossingen besproken. Uiteraard met 
slechts één ideaal: zo weinig mogelijk verkeer, de huidige hoofdverkeersroute minimaliseren. 
Medio 2004 is het Beeldkwaliteitsplan door de gemeente afgerond: de ruimtelijke invulling van de 
bouwplannen met alle eisen. Dit plan (ook op onze website) hebben we breed met bewoners besproken 
en uitgebreid becommentarieerd. Verkeer was nog steeds niet goed uitgewerkt. 
 
In het derde kwartaal kwam de gemeente met een structuur die aan veel van onze wensen tegemoet 
kwam: afsluiting van een deel van de Julianalaan, 30 km op een ander deel, autoluwe Michiel de 
Ruyterweg, tramtracé over de Mekelweg, een kortere hoofdroute veel minder ruimte voor het verkeer, 
een rotonde op het Poortlandplein. Met echter een groot nadeel: een nog steeds verder groeiende 
stroom autoverkeer over deze route. 
 
Al in de loop van 2004 bleek dat veel mogelijke oplossingen voor het verkeersprobleem buiten het 
plangebied liggen. Reden om ook deel te nemen aan bijeenkomsten over het Lokaal Verkeer- en 
Vervoersplan en inspraakreacties te geven op plannen die de hoeveelheid verkeer in onze wijk verder 
laten groeien.  
 
We hebben de gemeente in oktober 2004 laten weten dat we nog steeds allerlei punten hadden waar we 
niet tevreden over waren. Verdere bijstellingen van rooilijnen en bouwhoogtes vonden plaats. Een 
speelveld werd toegezegd, Technische Botanie bleek voorgedragen voor beschermd stadsgezicht. En de 
drukte op de hoofdverkeersroute leek ons te veel lawaai en vuile lucht op te leveren. Van alle 
structuurvarianten voor het verkeer leek de versie van oktober 2003 wel het minst erg. Hierop heeft de 
gemeente berekeningen laten doen.
 
Op 25 november ontvingen wij voor het eerst een volledig herzien ontwikkelingsplan – zonder 
milieuonderzoeken. Dit hebben we direct aan alle leden per e-mail gemeld en het plan op onze website 
gezet met een verzoek om een oordeel. Daarbij hebben wij op 28 november in een voorlopige reactie 
aan de leden aangegeven dat wij de gekozen verkeersoplossing en nog enkele punten onaanvaardbaar 
vinden en dat er nog enkele planonderdelen twijfels oproepen. 
 
Er bleken bij bewoners nog bezwaren te zijn tegen de mogelijke volledige sloop van Gele Scheikunde, 
Technische Botanie en nieuwbouw ten koste van de Botanische Tuin, het bouwvolume/hoogte aan de 
Schoemakerstraat en Zuidplantsoen, de plaats van de tramhalte, het riooloverstort, onvoldoende garantie 
voor buurt- en speelvoorzieningen, de parkeerdruk, de ontwikkelingstijd van de plannen, een mogelijke 
keerlus aan de Piet Heinstraat, de voorgestelde verkeersstructuur en vooral de hoeveelheid verkeer. Met 
name bewoners van het Mijnbouwplein e.o. zijn nog niet overtuigd van het gemeentelijke 
verkeersvoorstel. 
 
In het overleg met de gemeente op 30 november is uitgebreid aandacht gevraagd voor de voorgestelde 
verkeersstructuur en de hoeveelheid verkeer. Daarnaast zijn alle bovengenoemde punten besproken. Dit 
heeft nog geleid tot enkele bouwkundige aanpassingen: 0 m rooilijnverschuiving ten koste van de 
Botanische Tuin, kleinere bouwvlakken van de urban villa’s, duidelijker toezeggingen over 
parkeeroplossingen en minder duidelijke toezeggingen over een speelvoorziening. Geen aanpassing van 
het bouwblok hoek Zuidplantsoen / Schoemakerstraat. Voor het tramtracé komt nog een apart 
inspraaktraject op het ontwerp. 



 
 

 
Ten aanzien van de verkeersstructuur is door een meerderheid van de bewoners aangegeven dat de 
ligging op hoofdlijnen voldoet. De eerdere oplossing met de hoofdstroom over de Michiel de Ruyterweg is 
voor de meeste bewoners niet acceptabel. Ten aanzien van de hoeveelheid verkeer en de maatregelen 
om deze te beperken is door de bewoners in meerderheid afwijzend gereageerd. Door de zeer sterke 
groei (60%) van het autoverkeer blijven normen voor geluid en luchtkwaliteit tot in lengte van jaren 
overschreden worden. Door de bewoners is ook aangegeven dat er vrees bestaat voor veel sluipverkeer 
over de Michiel de Ruyterweg/Zuidplantsoen. Graag zouden de bewoners maatregelen zien om dit 
sluipverkeer te voorkomen. 
 
Wat de gemeente betreft was 30 november het afrondende overleg over het ontwikkelingsplan (dat 
aanvankelijk ruim een jaar eerder vastgesteld had moeten zijn!). Wij hebben in het overleg vastgesteld 
dat we het niet eens zijn met de ruimte die het verkeer geboden blijft worden. Wettelijke normen worden 
overschreden en de aangewezen weg om dit te voorkomen lijkt ons – naast politieke aandacht voor het 
probleem – het inzichtelijk maken voor Provincie en Inspectie VROM van ontoelaatbare 
normoverschrijdingen. Hopelijk zijn daarmee juridische procedures te voorkomen. Dit resterende grote 
bezwaarpunt neemt niet weg dat we over veel andere punten tevreden zijn en grote waardering hebben 
voor de inzet vanuit de gemeente om het plan op onderdelen te verbeteren. Om alle punten expliciet te 
noemen geven we onderstaande opsomming. 
 
Positieve punten 

• Er is goed geluisterd naar de mening van bewoners in en rond het plangebied; op veel bezwaren 
en suggesties is (positief of negatief) gereageerd. Het overleg heeft in een constructieve en 
plezierige sfeer plaats gevonden. 

• Er is een meer integrale visie op de ontwikkeling van het plangebied. Onderdelen die in de 
eerste versie geheel ontbraken zijn nu in elk geval benoemd. 

• Aspecten van de planontwikkeling worden in een bredere context bezien, bijvoorbeeld die van 
het lokale verkeers- en vervoersbeleid. 

• Bouwvoorstellen die op grote weerstand stuitten bij omwonenden zijn (deels) herzien: sloop en 
hoogbouw, bouwhoogtes en bouwvolumes. 

• De Michiel de Ruyterweg en een deel van de Julianalaan worden veiliger en minder druk. 
• De aanleg van een tweerichtingen fietspad vanuit Kanaalweg langs de Sint Sebastiaansbrug 

naar de TU-wijk is een grote vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie. 
• Meer bomen en ander groen dan in de versie van april 2003 lijken gespaard te worden. 
 

Punten van twijfel 
• Het Ontwikkelingsplan biedt nog onvoldoende zekerheid dat de ontsluiting van de verschillende 

omliggende woonbuurten niet sterk verslechtert. De afsluitingen voor autoverkeer van de Piet 
Heinstraat met een verkeerslus en de Mijnbouwstraat West vanuit Mijnbouwstraat Oost (c.q. 
links afslaan vanaf Michiel de Ruyterweg) en het gedwongen omrijden per auto via Maerten 
Trompstraat-Rotterdamseweg worden in het plan niet goed gemotiveerd. Dit is voor bewoners 
onacceptabel. De voorgestelde oplossing zorgt voor onveiligheid en verslechtering van de 
verkeerssituatie in dit deel van de woonwijk. Het plan zou het behoud van een goede 
buurtontsluiting, c.q. een ontsluiting van vergelijkbare kwaliteit, als uitgangspunt voor verdere 
planontwikkeling moeten benoemen. 

• Met de opgezette verkeersstructuur is er vrees voor veel sluipverkeer door de Michiel de 
Ruyterweg/Zuidplantsoen. Graag zouden we extra verkeersmaatregelen of afsluitingen zien om 
sluipverkeer te voorkomen. 

• Het Ontwikkelingsplan biedt onvoldoende garanties dat de parkeerdruk van het plangebied niet 
mede wordt afgewikkeld op de omliggende woonbuurten. In deze buurten is op dit moment al 
sprake van een bijzonder kritische parkeersituatie (bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt). Het 
Ontwikkelingsplan zou het toenemen van de parkeerdruk in de omliggende buurten als gevolg 
van de planontwikkeling in het plangebied als uitgangspunt moeten benoemen.   



 
 

• Behoud c.q. realisatie van voldoende speel- en andere publieke voorzieningen is onvoldoende in 
het plan geregeld: er wordt een streven genoemd, maar een ruimtelijke reservering hiervoor of 
zelfs een kwantitatieve eis ontbreekt. Een gemeentelijke toezegging dat middelen hiervoor 
worden gereserveerd zou hieraan tegemoet kunnen komen. Het is teleurstellend dat er zoveel en 
gedetailleerde aandacht is voor private bouwontwikkelingen, maar dat de publieke voorzieningen 
worden afgedaan met een enkele goedbedoelde wens. 

• Definitieve beoordeling van sommige planonderdelen (sloop/herbouw, bouwhoogtes en 
rooilijnen) wordt pas goed mogelijk in latere planfasen. Wij willen afhankelijk van de verdere 
uitwerking de vrijheid benutten om in latere fases onze bezwaren alsnog in te brengen. 

• Eerder werd aangegeven dat het gedetailleerde Beeldkwaliteitsplan integraal deel uit zou gaan 
maken (als bijlage) van het Ontwikkelingsplan. Dat is niet gebeurd en het ontwikkelingsplan laat 
nu weer op onderdelen veel meer ruimte dan het Beeldkwaliteitplan gaf. Wij willen graag de 
zekerheid dat de eerdere toezeggingen zoals vertaald in het Beeldkwaliteitplan voldoende ‘hard’ 
gemaakt worden. 

• Ondanks de wenselijkheid van behoud van Technische Botanie maakt het plan sloop mogelijk. 
Wij willen dat de bestemming “wonen” wordt uitgesloten zolang behoud van het monumentale 
pand niet zeker is. 

• Het ontwikkelingsplan biedt onvoldoende zekerheid dat het vrachtverkeer ook daadwerkelijk de 
route zal gaan volgen zoals in het plan wordt gesuggereerd. De huidige wegen zijn daarvoor 
ongeschikt en aanpassingen aan deze wegen zijn niet in het plan opgenomen. Waarom niet een 
voor de luchtkwaliteit zeer doelmatige maatregel als een verbod voor (doorgaand) vrachtverkeer 
opnemen? 

• Ten aanzien van het onderdeel water wordt in het plan aangegeven 7% extra 
waterbergingsoppervlak te realiseren: hoe en waar is niet uitgewerkt. Dit betreft een verplichting 
vanuit het Hoogheemraadschap omdat er 7% bebouwings- en verhard oppervlak in het 
plangebied bijkomt. 

 
Punten van afwijzing 
Tenslotte is een belangrijk aspect aan het plan voor ons onaanvaardbaar. Dit betreft de gevolgen van het 
plan, met inbegrip van autonome ontwikkelingen, voor geluidbelasting en luchtkwaliteit langs de 
hoofdverkeersroute door de zeer grote hoeveelheid verkeer en de verdere gevolgen van deze 
verkeersdrukte voor bijv. veiligheid en sociale barrièrewerking. 

• De hoeveelheid autoverkeer neemt volgens het plan toe met 60%. Het Poortlandplein 
bijvoorbeeld zou daarmee groeien van ca. 30.000 naar 48.000 auto’s per dag. Dit vinden wij 
volstrekt onacceptabel. 
In het plan wordt gesteld dat de ontwikkeling van TU Noord maar voor een klein deel oorzaak is 
van de effecten. Dat doet niet ter zake: het gaat ook om de optelsom van álle ruimtelijke 
ontwikkelingen die de gemeente in gang zet én de toename van het autogebruik in het 
algemeen. Elk begin van maatregelen voor de hoofdverkeersroute om tegemoet te komen aan 
de ernstige gevolgen voor de leefbaarheid ontbreekt. Wij denken hierbij aan een verbod voor 
vrachtverkeer, instellen van eenrichtingsverkeer, enz. 

• Het onderdeel Infrastructuur (hoofdstuk 5) bevat weinig harde en concrete gegevens over 
verkeersintensiteiten nu en later, over profielen, uitgangspunten voor verder planvorming waarop 
terug kan worden gevallen straks als de verkeersontwerpen worden gepresenteerd voor de tram, 
de wegen, het parkeren en de LV-verbindingen. 

• De gevolgen voor geluid en lucht worden onjuist en geflatteerd voorgesteld. Berekeningen voor 
lucht zijn incompleet (geen contour- maar puntberekeningen, geen etmaalwaarden (terwijl het 
wettelijk verplicht is om ook aan de grenswaarden hiervoor te voldoen), concentraties voor 2010 
worden niet gegeven, enz.) onduidelijk en daarmee niet controleerbaar. De verkeersintensiteiten 
c.q. samenstellingen die ten grondslag liggen aan de berekeningen worden niet getoond. De 
kaartjes van Bijlage 3 sluiten niet aan bij het verkeersvoorstel (geen verkeer op de Jaffalaan en 
het Zuidplantsoen, het geluidsniveau op de Michiel de Ruyterweg blijft in de toekomstige situatie 
ruim boven de wettelijke voorkeursgrenswaarde.etc). Er staan niet nader gefundeerde 
beweringen in (zoals bijvoorbeeld de bewering dat de luchtkwaliteit op het Mijnbouwplein 



 
 

ondanks de forse groei in het verkeer in 2010 al zou voldoen aan de geldende 
luchtkwaliteitsnormen vanwege "generieke maatregelen"  die verder niet worden toegelicht. 
Cijfers voor 2010 ontbreken zelfs geheel.  

• In het plan wordt aangegeven dat nieuwbouw van woningen op een aantal van de beoogde 
locaties niet kan (vanwege luchtkwaliteit), maar wordt de oplossing van dit probleem bij de 
projectontwikkelaar gelegd. Wettelijk gezien kan ruimtelijke reservering voor woningnieuwbouw 
dan echter niet plaats vinden, ook niet in een ontwikkelingsplan. De opmerking dat het plan 
weinig bijdraagt aan de overschrijding van de grenswaarden doet niet ter zake. bepalend is of 
het plan in voldoende mate bijdraagt aan het tijdig voldoen aan de wettelijke grenswaarden door 
vermindering van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. 

• Voor geluid wordt miskend dat nu reeds voor een groot aantal woningen sprake is van een 
saneringssituatie en wordt de suggestie gedaan dat alleen het reconstructie-effect behoeft te 
worden gecompenseerd (met stiller asfalt en dan nog pas in 2017). Vanwege het reconstructie-
effect ex Wet geluidhinder moeten álle saneringsplichtige woningen (bestaande woningen met 
meer dan 55 dB(A) in 1986) alsnog gesaneerd worden, niet ooit, maar gelijktijdig met de 
reconstructie van de weg. Deze verplichting geldt overigens ook voor andere geluidgevoelige 
bestemmingen waaronder alle gebouwen in eigendom van de universiteit, zijnde 
onderwijsbestemmingen. 

• Wij vinden dat zowel de gevelbelasting als de binnenwaarde van alle gevoelige bestemmingen 
aan de geldende normen moet gaan voldoen door vermindering van de verkeersintensiteit en 
waar nodig isolerende maatregelen aan de woningen. Het doelmatigheidscriterium bij 
geluidsanering vereist een minimale geluidsreductie van 5 dB(A) op begane grondniveau, de 4 
dB(A) door stiller asfalt zal hier dus niet in kunnen voorzien. Dit betekent dat voor een groot 
aantal gevels geluidisolerende maatregelen moeten worden getroffen. Hier moet voldoende 
duidelijkheid over zijn voordat sprake kan zijn van verdere besluitvorming. 

 
Conclusies 
Wij hebben waardering voor de constructieve en positieve wijze waarop de gemeente het overleg met 
ons gevoerd heeft. 
De bouwkundige uitwerking vinden wij voor deze fase van de planvorming voldoende duidelijk. Wij zijn 
het in grote lijnen eens met de bouwkundige voorstellen. 
Waar toekomstige ontwikkelingen onduidelijk en onzeker zijn vinden wij dat aantasting van het historisch-
monumentale karakter vanuit een voorzorgsbeginsel onmogelijk gemaakt moet worden. 
Op onderdelen, met name waar het gaat om publieke voorzieningen, schiet het plan nog tekort. 
De voorgestelde structuur voor het verkeer is ten dele een verbetering van de eerdere planversie, het 
ontbreken van maatregelen om de hoeveelheid verkeer te beperken leidt tot onacceptabele gevolgen 
voor lucht en geluid. 
Wij hopen dat door bijstellingen van het plan op dit onderdeel alsnog aantoonbaar voldaan kan worden 
aan wettelijke vereisten, zodat daarmee verdere juridische toetsing niet nodig is. 
Zolang niet overduidelijk is voldaan aan de harde randvoorwaarden voor verkeerslawaai en 
luchtkwaliteit, voor zowel huidige als toekomstige bewoners, ontbreekt voor ons de basis voor 
een positief eindoordeel over het ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied. 


