
Citaat Coalitieakkoord Ruimte zien en ruimte maken
>> In alle bouwprojecten gebruikt Delft de beschikbare 
grond intensief, om extra ruimte te maken voor 
openbaar groen en ontmoetingsplekken voor jong en 
oud: voorwaarden voor een prettige stad. <<

Bomen zijn goed voor de gezondheid, maar hoe goed 
precies kunnen we niet uitrekenen, daarom hoeven we 
ze niet te laten staan. (samenvatting antwoord 29.37 
Nota Zienswijzen)

Bestemmingsplan     TU Noord

De rekening voor de herontwikkeling van TU Noord 
wordt eenzijdig bij de bewoners gelegd: sloop van 
monumenten, volbouwen van uitzicht, verdwijnen van 
groen en speelruimte, toename van verkeerslawaai, 
vuile lucht en parkeeroverlast. Waar blijven de 
Investeringen in voorzieningen voor de buurt?

Beeld van de veranderingen in TU Noord

De gebieden in rood gearceerd zijn of waren groen. 
Vele honderden bomen zijn of worden gekapt. Er 
verdwijnt veel groen. Ook een aantal monumentale 
gebouwen wordt gesloopt. Er komen veel eenvoudige 
flatwoningen en auto’s voor in de plaats.

Vier jaar lang hebben bewoners aandacht gevraagd 
voor een groen en leefbaar TU Noord. De campus in 
TU Midden, de Mekelweg wordt groen en autovrij, maar 
hoe zit het met TU Noord?

De Wippolder heeft veel minder groen dan gemiddeld in 
Delft, er komen duizenden woningen bij. Waar blijft de 
ruimte voor openbaar groen en ontmoetingsplekken?
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Citaat bestemmingsplan  >> Gewenste ontwikkeling
De ontwikkelingen in het noordelijk TU-gebied zullen een 
matig positieve uitwerking hebben op de ecologische 
verbindingen in dit deel van het plangebied. De kernge-
bieden binnen het noordelijk TU gebied blijven gehand-
haafd. ... Eén zone loopt direct langs de westzijde van 
de Schoemakerstraat langs het bestaande hoofdgebouw 
van de TU/voormalige Rode Scheikunde en de hier 
voorgestelde nieuwbouw. De andere zone gaat uit van 
het verder ontwikkelen van de ecologische zone langs 
de Muyskenlaan tot de primaire zone, gekoppeld aan het 
Zuidplantsoen en de Michiel de Ruyterweg. <<

De “herinrichting” van de Primaire Ecologische Zone aan het 
Zuidplantsoen. 

Het bosplantsoen vóór de kap
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Behalve het aanbrengen van verharding zijn en worden hiervoor op deze 
plek 162 bomen gekapt.



Citaat bestemmingsplan >> Het ecologieplan Een 
groen Netwerk, de groene aders van Delft (2004) 
schetst een netwerk van ecologische zones en kernge-
bieden. Binnen deze zones zijn ontwikkelingen die ten 
koste gaan van de ecologische functies ongewenst. <<

�7� keer komen de woorden ecologie, ecologisch, 
groen en natuur voor in het bestemmingsplan TU 
Noord. Waarom verdwijnt er dan zoveel van?

Het groen van de voormalige Botanische Tuin wat volgebouwd moet 
worden (foto boven). Het monumentale gebouw Julianalaan 67, hier 
gezien vanuit de Botanische Tuin, kan gesloopt worden; bescherming 
als gemeentelijk monument is niet nodig (foto onder).
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Citaat bestemimingsplan >> Het bestemmingsplan biedt ruimte voor woningbouw aan de Maerten Trompstraat. 
Met de herontwikkeling van het terrein achter het Mondriaancollege wordt beoogd de ruimtelijke structuur van de 
buurt af te ronden en daarmee het gebied tevens een kwaliteitsimpuls te geven.<<

X
Het kost bijna een half miljoen euro om de laatste 
groenstrook van de Zeeheldenbuurt in te ruilen voor 
enkele luxe woningen. Jammer dat dit plan de buurt 
wel speelruimte belooft, maar niet garandeert...

De speelplek vóór de kap
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De Julianalaan staat in de top-lijst “vuilste straten van 
Nederland”. Al zes jaar neemt Delft alleen maatregelen 
op papier: dan kan er doorgebouwd worden. Wel zijn 
de regels inmiddels versoepeld en zijn alle verkeerscij-
fers en groeiverwachtingen naar beneden bij gesteld. 

Hoe heeft Delft op papier maatregelen genomen de 
afgelopen jaren?
• De Hoflaan is doorgetrokken om het verkeer naar 
Delfgauw - Pijnacker niet meer door TU Noord te 
laten rijden.
• De bussen en het gemeentelijk wagenpark zijn 
uitgerust met roetfilters.
• De Julianalaan - Mijnbouwstraat is omgebouwd tot 
�0-km weg waardoor we geen stagnerend autoverkeer 
meer hebben: de doorstroming is nu optimaal.
• Er is een milieuzone ingesteld om vervuilend 
vrachtverkeer te weren.
• Tram �9 rijdt vanaf eind �007, in de nieuwe 
dienstregeling is een aantal buslijnen geschrapt.
• Er is voorlichting gegeven aan weggebruikers.
• De GGD heeft onderzoek uitgevoerd naar gevolgen 
van de slechte luchtkwaliteit in de buurt.
Conclusie
Deze maatregelen zijn net zo echt als de “versterking 
van de groenstructuur” en het “behoud van 
speelvoorzieningen” in TU Noord...

“We hebben er voor gekozen om uit te gaan van een 
groei van 0 % autoverkeer”, stelt Delft. Dan past het 
net met alle plannen. De nauwkeurige analyse van 
lucht en geluid (lokale milieupagina) kwam echter niet 
goed van pas: het beeld is té realistisch. Aangepaste 
berekeningen met een eenvoudiger model boden 
gelukkig uitkomst...
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Over het Poortlandplein rijden nu al meer dan 20.000 auto’s per dag, 
gemiddeld groeit het verkeer met 2 - 3 % per jaar. Ook de parkeerdruk 
in de wijk neemt sterk toe door het autovrij worden van TU Midden 
en de te lage parkeernorm van 0,3 auto per woning (Marenathakerk-
complex, Nieuwbouw De Vries Van Heystplantsoen)



Geachte leden van de raad,

Wij kunnen geen ramen open doen aan de straat vanwege de herrie van het verkeer. Onze 
kinderen kunnen niet op straat spelen omdat het veel te druk en onveilig is. Kunt u ze 
uitleggen waarom u het met dit plan nog erger wilt maken?
Nieuwe woningen mogen dan een dove gevel krijgen en net wel of niet voldoen aan de 
normen voor schone lucht, wij zijn niet doof en we horen onze kinderen steeds vaker 
hoesten. 
Volgens dit plan mag de centrumroute drukker en vuiler worden, omdat andere straten 
minder druk worden, “salderen” heet dat.
Wij nodigen u uit voor een picknick aan het Poortlandplein, rond het einde van de 
middag, dan weet u waar u het over hebt.
Principes kosten geld: iets minder bouwen, iets meer groen, een andere route voor het 
verkeer. De TU wordt een autovrije, groene campus, en TU Noord?
Volgens uw eigen normen zou het plangebied 3% aan ruimte voor kinderen moeten bieden. 
De bestemming speelterrein is minder dan 1%. Er verdwijnt ruim 12.000 vierkante meter 
groene, open ruimte voor nieuwbouw.
Het TU Noordplan bedraagt 201 miljoen Euro en moet zo’n 30 miljoen opleveren maar  de 
baten en de lasten zij niet gelijk verdeeld tussen vastgoedsector en bewoners.

Wij hebben sinds 2003 eerder gereageerd op het Ontwikkelingsplan, het 
Beeldkwaliteitsplan, het voorontwerp bestemmingsplan TU Noord en het Lokaal Verkeer- 
en Vervoerplan en op tal van sloop-, kap- en bouwplannen. De uiteindelijke aanpassingen 
in het plan zijn minimaal. De centrumroute loopt niet meer over de Michiel de Ruyterweg, 
het bouwplan Maranatha is, na een ingreep door de Raad van State, minder groot.
Als u de Nota Inspraak en Overleg bekijkt, lijkt het heel wat. Maar van de reacties 
wordt 90% terzijde geschoven, afgezien van cosmetische aanpassingen. De rest betreft 
grotendeels ingevulde wensen van overlegpartners en projectontwikkelaars en herstel van 
vergissingen.
Er is vijf jaar lang gewerkt aan het plan voor TU Noord, maar dit is vooral een plan 
geworden van gemiste kansen, loze beloften en rookgordijnen. Het ontbreekt aan 
een ruimtelijke visie voor de afwikkeling van het verkeer. Daardoor blijft TU-Noord 
opgezadeld met de gevolgen van de planologische misser uit de jaren zestig van de vorige 
eeuw, namelijk een half afgemaakte oost-west verkeersstructuur die zich nu door TU-
Noord slingert.

De gemiste kansen
• Een integrale afweging van de ruimtelijke ontwikkeling. Allerlei bouwplannen worden 
al uitgevoerd op basis van artikel 19.
• Ontsluiting van het TU- en TNO-gebied vanuit het zuiden (Kruithuisweg) en via het 
verleggen van de oost-west route. In plaats daarvan komt steeds meer verkeer over de 
Julianalaan, Schoemakerstraat en Rotterdamseweg.
• Behoud van de Botanische Tuin in zijn omgeving: het groene binnenterrein naast de 
tuin en het monumentale gebouw voor Technische Botanie Julianalaan 67. Het restant 
van de tuin wordt ingeklemd tussen appartementencomplexen.
• Behoud van de primaire ecologische zone aan het Zuidplantsoen, het trapveldje naast 
Gele Scheikunde en aanleg van een groen speelterrein achter het Mondriaan College. De 
helft van het groen verdwijnt daar nu, de rest wordt volgebouwd.
• Ontwikkeling van nieuwe speelterreinen. Fraaie beloftes in college- en partijprogramma’s 
ten spijt, staat er nog geen enkele nieuwe speelvoorziening op de kaart.
• Behoud van een historische omgeving. De nieuwbouw is een goedkope variant van de 
Zuidpoort-architectuur. Oxford in het groen? 
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De loze beloften van de afgelopen jaren:
· Wonen in het groen. Er komen 4000 bewoners bij in de wijk Wippolder, er verdwijnen 
800-1000 bomen en 12.000 meter open / groene ruimte.
· Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze worden al vijf jaar aangekondigd. 
De eerste “maatregel” is nu een slimme herberekening op basis van bijgestelde 
verkeerscijfers en versoepelde wetgeving.
· Maatregelen tegen het verkeerslawaai. Deze komen er alleen voor nieuwe woningen. 
Bestaande woningen mogen 70 decibel krijgen (20.000 auto’s per dag op 10 meter 
afstand). De verplichte geluidbeperkende maatregelen worden op de lange baan geschoven.
· Minder autoverkeer. Het verkeer blijft onverminderd groeien, het vrachtverkeer nog meer. 
Het bestemmingsplan vergroot alleen de ruimte voor dit verkeer; zelfs een knip tussen 
Julianalaan (midden) en Poortlandplein ontbreekt.

De rookgordijnen
· Trottoirs en parkeerterreinen zijn op de plankaart gezet als “groene voortuin”.
· Een goed overzicht van bestemmingen ontbreekt in het plan: hoeveel vierkante meter 
parkeerterrein, groen, speelruimte, wonen en bedrijven komt er bij of gaat er af? Andere 
bestemmingsplannen bevatten zulke overzichten wel.
· Hoe wordt de enorme toename van de parkeerdruk opgevangen? Straks mogen alle 
bewoners in een ruime zone rond de TU fors gaan betalen voor vergunningen of 
parkeergarages.
· Er wordt gegoocheld met verkeerscijfers. Elk jaar en bij elk onderzoek veranderen de 
getallen en de groeiprognoses.
· Maatregelen, zoals een milieuzonering en herinrichting tot 40-km weg, worden 
aangekondigd zonder duidelijkheid over invoering.
• De leefbaarheid verslechtert: meer lawaai, vuilere lucht. Dit wordt gecamoufleerd met de 
bezwering dat het plan “aan alle normen voldoet”.
· Een uitvoeringsprogramma ontbreekt. Alle overeenkomsten en planningen worden 
achter gehouden voor bewoners. Nut en noodzaak en haalbaarheid van het plan vallen niet 
na te gaan.

Waar hopen wij op?
Aanpassingen die tegemoet komen aan onze bezwaren.
Een bijstelling van het plan op de volgende punten:
· Een compleet en op onafhankelijke gegevens gebaseerd overzicht van de veranderingen, 
voor en na uitvoering van het plan inclusief gedetailleerde specificatie.
· Een helder en vooral concreet beeld van de ambities van het plan, bijvoorbeeld ten aanzien 
van behoud van oppervlakken groen, water, bomen, speelterrein, enz.
· Behoud van alle bestaande groene gebieden. Geen netto verlies van grote bomen.
· Uitbreiding van speelruimte. Een hoogwaardige speelvoorziening voor jonge kinderen.
· Behoud van Technische Botanie en het monumentale deel van Gele Scheikunde.
· Een fatsoenlijk pakket geluidbeperkende maatregelen, dus ook voor bestaande woningen.
· Uitvoering van alle toegezegde maatregelen ruim voor 2010.
· Een ruimtelijk visie op verkeersafwikkeling. Geen 20.000 auto’s per dag door een 
woonbuurt, maar de TU-wijk en de zuidelijke binnenstad beter bereikbaar maken via de 
N470 (Kruithuisweg) en via een nieuwe oost-west verbinding, die veel beter aansluit op de 
nieuwe Spoorzone infrastructuur en op het Ikea knooppunt.

Misschien kunt er wat mee!

Met de beste groeten,
Bewoners TU Noord
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Veel bewoners van TU Noord geloven al niet meer 
in een groene, gezonde en veilige toekomst voor 
hun buurt. Een echte kwaliteitsimpuls zou het 
verschil kunnen maken. Ruimte om de plannen bij te 
stellen moet er zijn, ruimte om te investeren in een 
duurzame, leefbare toekomst.
Ruimte zien is ruimte maken.
Wij zien ruimte voor verbeteringen, ziet u ze ook?

De beantwoording van de vele reacties op het TU 
Noord-plan in de Nota Zienswijzen laat zien dat er hoe-
genaamd niets gebeurt met inspraak. “De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmings-
plan.” (��� keer tegenover 9 kleine aanpassingen).

Lees onze gehele zienswijze op
http://www.tunoord.nl

Een speeldernis in TU Noord, droom of werkelijkheid...

Belangenvereniging      TU Noord
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