
 

Belangenvereniging TU Noord 
Secretariaat Michiel de Ruyterweg 15,  2828 BA  Delft 
e-mail adres belangenvereniging@tunoord.nl  
webadres  www.tunoord.nl 

opgericht 12 september 2003 
inschrijving Kamer van Koophandel nr. 27261828 
RABO bankrekening nummer 38.71.91.259 
t.n.v. Belangenvereniging TU Noord, Delft 

 

Belangenvereniging     TU Noord 
 

 
= = =  P E R S B E R I CH T  = = = 

 
 
 
 
Nieuwe woonwijk TU Noord: geef kinderen ook een kans 
 
 
TU Noord, het oudste deel van de TU-wijk wordt ontwikkeld tot woonbuurt. 
Hier liggen fraaie oude gebouwen zoals het voormalige hoofdgebouw, het 
gebouw voor Mijnbouwkunde en waardevol groen zoals de Botanische Tuin. Een 
kansrijke omgeving om iets moois van te maken voor de vele nieuwe én oude 
bewoners. Maar gaat dat ook gebeuren? Zoals de plannen er nu uit zien 
dreigen de kinderen de dupe te worden. 
 
Het noordelijk TU-gebied is een woonwijk in ontwikkeling waar de komende 
jaren zo’n 2000 nieuwe bewoners bij moeten komen; een groei van zo’n 3000 
naar 5000. Al die bewoners moeten een plaatsje zien te vinden naast zeer 
drukke hoofdroutes voor het verkeer, een nieuwe tramlijn, duizenden 
parkeerplaatsen en nog wat andere gebouwen. Met de herontwikkeling van het 
gebied, waar verscheidene grote projectontwikkelaars bij betrokken zijn, is 
een bedrag gemoeid van naar schatting meer dan 200 miljoen euro. Voor het 
laatste veldje waar kinderen nog spelen is geen plaats meer in de plannen. 
 
Hoe is op dit moment het leefklimaat in de buurt? Wie nu rondkijkt bij de 
Michiel de Ruyterweg, de Julianalaan en aangrenzende Schoemakerstraat en 
Nassaulaan ziet weinig spelende kinderen. Domweg omdat het verkeer te druk 
is en speelruimte ontbreekt. Op veel plaatsen wordt hard gereden en 
oversteken is, zeker voor kleine kinderen, gevaarlijk. Dat 
verkeersonveiligheid doodsoorzaak nummer 1 is voor jonge mensen, zal weinig 
bewoners van de Michiel de Ruyterweg en Julianalaan verbazen. Regelmatig 
zijn ze getuige van – soms ernstige – verkeersongevallen voor hun deur. 
 
Een sluipender gevaar voor de gezondheid vormt de overschrijding van de 
normen voor luchtkwaliteit. Na de A13 is het Mijnbouwplein in Delft de meest 
ongezonde plek wat lucht en geluid betreft. Per dag rijden nu al meer dan 
30.000 auto’s, brommers, bussen en vrachtauto’s door het gebied. En het 
verkeer in Nederland groeit elk jaar nog eens met drie procent. Vijf jaar 
geleden werd Europese regelgeving van kracht om mensen te beschermen tegen 
luchtverontreiniging. Elk jaar rapporteert de gemeente Delft keurig de 
overschrijdingen, maar in vijf jaar tijd is nog niet één maatregel ter 
verbetering genomen. Jaarlijks overlijden in ons land 1700 tot 3000 mensen 
aan de gevolgen van vuile lucht en vooral kinderen zijn extra gevoelig. 
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Bewoners in het TU Noord gebied pleiten voor meer speelruimte, meer groen en 
buurtvoorzieningen en vooral minder verkeer. Delft heeft nog twee slagaders 
voor het verkeer en een deel van de stroom die nu door de woonbuurt TU Noord 
gaat moet weg. Geen vuile diesels of 600 roetende bussen per dag. 
Roetfilters op stadsbussen, een andere route voor het zwaarste vrachtverkeer 
en nog zo wat maatregelen kunnen er voor zorgen dat de buurt opgelucht adem 
kan halen. Een veilige, schone buurt waar kinderen buiten kunnen spelen - of 
een ronkende uitlaat van de Delftse binnenstad. Nu dit jaar het 
ontwikkelingsplan en aansluitend het bestemmingsplan TU Noord én de lokale 
luchtkwaliteits- en verkeersplannen worden vastgesteld mag de politiek het 
zeggen. Willen we spelende of hoestende kinderen? Dat is in essentie de 
vraag voor de komende jaren.  
 
                                                    Hans de Vries     
 

 
 


