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STRUCTUURVISIE -  ehhh, VISIE? 
 
Veel weinig dun dicht 
Delft wordt verdicht en verdund, Delft wordt voller en leger, Delft maakt keuzes en laat ze 
open. Het kan allemaal met de Structuurvisie Delft 2030. Als bewonersorganisatie in de wijk 
Wippolder hebben wij een uitgebreide reactie gegeven op de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 
2030 en de plan-MER. We hebben netjes antwoord gekregen, maar zijn er niets mee 
opgeschoten. 
 
Eén ding is ons volkomen duidelijk: de keuzes in de Structuurvisie zijn volkomen onduidelijk. 
Ook de Commissie voor de m.e.r. merkt terecht op dat sprake is van een onvolledig en 
onduidelijk beeld. De Structuurvisie is zeer globaal en kiest niet voor een bepaald alternatief. 
Het dilemma verdichting versus leefbaarheid wordt niet aan de orde gesteld, aldus de 
Commissie voor de m.e.r. 
 
Natuurlijk zijn er grote gevolgen voor de leefbaarheid als tenminste 10.000 tot mogelijk 
22.000 woningen toegevoegd worden in Delft. In de nota “Reacties en dialoog” laveert het 
college behendig langs alle kliffen en kolken. Er is zorgvuldig vermeden om informatie te 
geven over de gevolgen van het plan op de leefbaarheid, de gezondheid en de 
duurzaamheid. Hoeveel groen houdt de Delftenaar nog over? Hoeveel verkeerslawaai komt 
er bij? Hoeveel slechter wordt de gezondheid door het plan? In de dikke stapel 
onderzoeksgegevens valt nergens te lezen hoeveel mensen blootgesteld worden aan te veel 
verkeerslawaai en vuile lucht met en zonder plan of hoeveel vierkante meter groen de 
Delftenaar straks nog heeft. 
 
De keus om de Wippolder vol te bouwen is al gemaakt. In de Startnotitie project-m.e.r. Delft 
Zuidoost (de noordelijke Wippolder) wordt uitgegaan van minimaal circa 5.000 extra 
woningen tot 2023, een toename die zich ook na 2023 nog doorzet volgens B&W. Veel meer 
dan een verdubbeling van het huidige aantal woningen. De reeds vergunde maar nog niet 
gebouwde woningen komen daar nog bij (= 1.758) . Het alternatief uit de Structuurvisie 
Spreiden in de variant Laag is door B&W feitelijk al geschrapt door deze keus in de project-
mer Delft Zuidoost. Het impliciet gekozen scenario is verdichten en de Wippolder is de klos.  
 
In onze zienswijze hebben wij er op aangedrongen dat de raad besluit op basis van heldere 
voorstellen en beslis-informatie die er toe doet. De voorstellen in de Structuurvisie zijn niet 
helder: alle opties lijken open te liggen, terwijl de keus voor Delft Zuidoost al is gemaakt. 
Beslisinformatie die er toe doet gaat over gezondheid, over leefbaarheid en duurzaamheid – 
niet over breuklijnen in veelkleurige paletten. 
 
Hoe dan wel? 
Wij vinden dat de Wippolder leefbaar moet blijven. Een beperkt aantal woningen voor alle 
groepen uit de samenleving kan in herstructureringsgebieden gebouwd worden: TNO 
Zuidpolder, Schieoevers, TU-Zuid. In TU-Midden en TU-Zuid en op andere plaatsen in Delft 
is ruimte voor studentenwoningen. 
 
Uitgangspunt van de totale planvorming moet zijn dat de leefbaarheid verbetert. Minder 
verkeer op de overbelaste doorvoerroutes in TU-Noord, meer groen en speelruimte per 
inwoner van de Wippolder. Het zijn wensen van ons die wij al jaren herhalen. Het resultaat is 
echter nog veel meer bouwplannen dan vijf jaar geleden en geen enkele verbetermaatregel 
voor de leefbaarheid tot nu toe. 
 



Wij blijven met u om de tafel zitten om onze buurt leefbaar in te richten. Tot nog toe zijn wij 
uitgenodigd om te reageren op uw plannen. Veel liever willen wij samen met u en andere 
wijkbewoners  plannen maken waar de inwoners van de Wippolder werkelijk op zitten te 
wachten. dan kunnen we niet alleen de stadsdelen verbinden, maar ook de bewoners met 
het bestuur. 
 
Concreet voor de Wippolder zouden wij de raad het volgende willen voorleggen: 
 
Toon een visie, maak wel keuzes in de structuurvisie en  
 

1. Maak van de Wippolder niet het bouwputje van Delft: kies voor het scenario Spreiden 
Toelichting: 
Door niet te kiezen in de Planmer wordt impliciet wel gekozen, namelijk voor zeer 
sterke verdichting in de Wippolder: de Startnotitie gaat uit van de bouw van 4.800 
woningen in Delft z.o... Dat is het overgrote deel (88%) van de maximaal 5.800 
woningen die Delft zichzelf minimaal als nieuwe opgave heeft gesteld de komende 
tien jaar.  
 
De milieueffecten van een verdubbeling van de het aantal woningen in onze wijk 
worden onderzocht, maar niet de effecten op de leefbaarheid: de ruimte die over blijft 
voor groen, spelen en recreatie bijvoorbeeld. 
 

2. Kies voor planvorming die de leefbaarheid verbetert: Totnogtoe gaat het om een  
optelling van alle plannen die projectontwikkelaars, TU en Duwo hebben kunnen 
bedenken. Het wordt hoog tijd eens te vragen wat de mensen die in de Delft z.o. 
wonen willen en nodig vinden om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.  
 
Dat betekent o.a.: 
 

3. Kies voor bewonersparticipatie: vraag het bestuur om met bewoners in gesprek te 
gaan over de bouwplannen in de wijk en wat dat betekent voor de leefbaarheid. En 
dan bedoelen we een echt gesprek, geen inloopbijeenkomsten.  
 

4. Kies voor het behoud van alle groen en bomen die de Wippolder nog over heeft dus 
bijvoorbeeld ook langs de Schoemakerstraat. We zijn inmiddels meer dan 1600 
bomen kwijtgeraakt aan de bouwdrift die deze gemeente faciliteert. 
 

5. Kies ervoor geen woningen te bouwen voordat dat de verkeersontsluiting van de wijk 
goed geregeld is en gerealiseerd. Het verkeer in de Schoemakerstraat staat nu al 
vast tijdens de spits. Hoe zal dat gaan na realisatie van het bouwplan TNO 
Zuidpolder waar tot 2400 woningen voorzien zijn?  

 
 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Belangenvereniging TU Noord 
tel: 06 50276604 of www.tunoord.nl 
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