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De entree van Delft ligt in het oosten van de 
stad. Van de A�3 naar het centrum kwam 

men vroeger door een groen gebied: aan de 
ene kant de Delftse Hout, aan de andere kant 
het oude deel van de T.U.-wijk: TU-Noord. In 
hoog tempo verdwijnt dit groene visitekaartje. 
Ikea is verdubbeld ten koste van enkele hec-
taren groen, in TU Noord worden vele honder-
den bomen gekapt om plaats te maken voor 
(studenten)flats. Deze brochure toont enkele 
van deze ontwikkelingen 

Het Zuidplantsoen was een mooi bosplant-
soen langs de Schoemakerstraat. Tot 2006 

waren de meeste bomen, hoofdzakelijk wilgen, 
fraai begroeid met klimop en had zich een geva-
rieerde vegetatie ontwikkeld met onder andere 
Vlier, Els en Meidoorn. De kruidenrijke onder-
groei van inheemse soorten bood plaats aan 
egels, vogels, amfibieen en talrijke insecten.
In de winter van 2005-2006 werd alle Klimop 
van de bomen weggehakt, in 2006 zijn ca. 80 
bomen omgezaagd in dit stukje openbaar groen 
om ruimte te maken voor twee woontorens. On-
der andere vanwege de toekomstige bezonning 
van de  nieuwbouw, is een groot deel van het 
park met de grond gelijk gemaakt. De poel is in 
2007 veranderd in een droge modderkorst.

foto’s voorzijde, deze en volgende bladzijde: 
Zuidplantsoen
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Op de locatie Pauwmolen in de Professoren-
buurt zal naar verwachting een gebouw 

met appartementen voor studenten komen, 
zo valt te lezen in het bestemmingsplan TU 
Noord. In de onderliggende Ontwikkelingsvi-
sie wordt uitgegaan van �94 woningen in een 
woontoren van 55 meter hoog.
Tientallen jaren heeft zich hier een bijzonder 
stuk stedelijke natuur kunnen ontwikkelen dat 
deel uitmaakt als Kerngebied van de Ecologi-
sche Structuur van Delft.
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Het Maranathaterrein heeft zich ontwikkeld 
tot een groene oase in een drukke buurt. 

Ook hier komt een appartementencomplex. 
Nadat de Raad van State het besluit heeft 

vernietigd dat een veel groter gebouw mogelijk 
maakte, is een minder massief ontwerp voor-
zien. Het meeste groen verdwijnt. 
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Het laatse speelveldje aan de Julianalaan naast 
Gele Scheikunde. Ook dit stukje groen wordt 

volgens plan volgebouwd.
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Het groengebiedje aan de Julianalaan is 
ruim �900 vierkante meter groot. Hoewel 

een volledige woonwijk is voorzien op het ter-
rein van Gele Scheikunde, hoeft de oppervlakte 
aan groen in het nieuwbouwplan slechts 600 
vierkante meter te bedragen en dit mag op 

een andere plek. Dit deel van de wijk heeft �� 
vierkante meter openbaar groen per woning 
volgens het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu. De norm is 75 m2 openbaar 
groen per woning in de buurt.
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Villa Academica heet het project waarvan 
de eerste fase bestaat uit twee apparte-

mentenblokken. De tweede fase bestaat uit 
een groot nieuw flatgebouw voor 90 woningen. 
Pas in de derde en de vierde fase van het plan 
wordt het voormalige hoofdgebouw van de 

T.U. onder handen genomen: gerevitaliseerd. 
De kapvergunning voor alle bomen is alvast 
aangevraagd. Voor de revitalisering van het 
gebouw moeten nog zo’n 100 bomen gekapt 
worden. In totaal zijn dan rond het gebouw 
zo’n 180 bomen gekapt.
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Deze monumentale lindebomen in de 
Lipkensstraat moeten gekapt worden. 

Eerder al werden alle, 50 jaar oude,  
lindebomen in de Willem de Zwijgerstraat/
Julianalaan gekapt. Hoewel de bomen gespaard 
hadden kunnen worden, bleek het goedkoper 
om een aantal bomen te kappen. Het 
gemeentelijk beleid schrijft in zo’n geval voor 
dat voor de uniformiteit alle bomen in de hele 
straat worden gekapt en vervangen door bomen 
van enkele centimers dik. Deze resultaten van 
herinrichting staan los van de herstructurering 
van TU Noord, maar voor de bewoners wordt 
het totale effect er niet minder om.
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Voor de sloop van het monumentale 
pand Julianalaan 67 moet een groot 

aantal bomen, struiken en klimplanten in de 
Botanische Tuin wijken.
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Op de plek van enkele monumentale 
bomen midden in de Botanische Tuin 

wordt een appartementencomplex van 94 
woningen gebouwd. TU Vastgoed heeft hierover 
afspraken gemaakt met vastgoedontwikkelaar 
Proper-Stok. Hoewel het gebied Beschermd 
Stadsgezicht is en de Tuin bijna een eeuw oud 
is, blijkt bouwgrond meer waard te zijn.
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Beschermd Stadsgezicht, Ecologisch 
Kerngebied, cultureel erfgoed, 

inspraak, het doet er allemaal niet toe 
als de deal gemaakt is.
Alles van waarde is weerloos 
wist Lucebert al...
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De voormalige proeftuin van de Botanische 
Tuin heeft prachtige natuurhoekjes. Met 

name door de ongestoorde ontwikkeling en 
de rust in het gebied is dit deel van de tuin 
rijk aan zangvogels en een mengeling van 
inheemse flora en soorten van de Botanische 
Tuin. Ook groeien er veel paddestoelen.

Alle bomen moeten gekapt worden voor de 
bouw van studentenflats van vijf verdiepingen. 
Het resterende binnenterrein wordt niet 
ingericht als openbaar groen.
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De studentenflats die hier komen halveren 
het groene oppervlak van de (voormalige) 

Botanische Tuin, het restant van de tuin komt 
voor een groot deel in de schaduw te liggen. 
Hoewel kort voor de gemeentraadsverkiezingen 
van 2006 alle partijen, behalve PvdA en 
STIP, hebben laten weten dit groen te willen 
behouden, hebben VVD en Groen Links, 

samen met PvdA en STIP ingestemd met het 
voorstel van Burgemeester en Wethouders om 
het groen te vervangen door flatgebouwen. 
De oppositie van CDA, Leefbaar Delft, SP, 
Stadsbelangen en D66 heeft geprobeerd 
dit groen te behouden, maar kreeg geen 
meerderheid. PvdA, VVD, Groen Links en STIP 
zagen geen ruimte voor groenbehoud...
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De foto’s geven een beeld van het groen 
dat verdwijnt - en deels al verdwenen is 

- in de noordoostelijke Wippolder, het oude 
deel van de TU-wijk, en het Pauwmolengebied 
(zie kaartje). De bouwwerkzaamheden in 
het Zuidplantsoen maken duidelijk dat alle 
bomen in een ruime zone om de bouwkavels 

worden gekapt. In totaal verdwijnen meer dan 
�2.000 vierkante meters groene ruimte en 
vele honderden bomen. Vooral de Botanische 
Tuin zal naar verwachting ingrijpende gevolgen 
ondervinden door de bouw van ca. 440 
woningen rond en in de huidige tuin.

Samenstelling en productie 
Belangenvereniging TU Noord. 
Door de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging 
Delft is medewerking verleend 
bij de totstandkoming van deze 
brochure.
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