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Belangenvereniging     TU Noord 
 
 
AFGEVEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING 
 
Aan: 
Burgemeester en wethouders van Delft 
Postbus 78 
2600 ME DELFT 
 
CC:  
Bouw & Woningtoezicht  
T.a.v. mevrouw E. Jense   
Postbus 53  
2600 AB DELFT  
 

Delft, 28 augustus 2008  
 
Betreft: 
ZIENSWIJZE nieuwbouwplan Prof. Van Itersonpad / Prof. Schermerhornstraat - oprichten 
van twee woongebouwen ten behoeve van studentenhuisvesting (Kanaalhof en 
Mijnbouwhof). Aanvraag om bouwvergunning  
(Het nummer van de aanvraag bouwvergunning was niet ingesloten bij de ter inzage 
gelegde documenten)  
 
 
Geacht college, geachte mevrouw Jense,  
 
Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar op het nieuwbouwplan voor twee 
woongebouwen ten behoeve van studentenhuisvesting (Kanaalhof en Mijnbouwhof) aan 
het Prof. Van Itersonpad / Prof. Schermerhornstraat (hierna “het nieuwbouwplan”).  
Helaas bevat het voorgenomen nieuwbouwplan een aantal elementen die wij negatief 
waarderen en waar wij dientengevolge bezwaren tegen hebben. Het betreft de volgende 
punten:  

 
1. Wij maken bezwaar tegen het feit dat de aanvraag bouwvergunning voor het 

bouwplan staat aangekondigd in de Stadskrant onder Prof. Van Itersonpad / 
Prof. Schermerhornstraat, terwijl het bij de ter inzage liggende documenten 
Kanaalhof en Mijnbouwhof genoemd wordt. Het zijn tevens de namen 
waaronder deze bouwplannen al enige tijd bekend zijn en waaronder ze te 
vinden zijn op de website van DUWO, de opdrachtgever van deze 
woningbouw. In eerdere fasen zijn sloop- en kapvergunningen genoemd 
onder het adres Kanaalweg. De Gemeente Delft heeft de plicht om haar 
burgers op heldere en open wijze te informeren over de aanvraag van 
bouwvergunningen. Dit is ons inziens nu niet het geval omdat de 
naamgeving van het plan in de publicatie in het Stadsblad bij het publiek 
onbekend is en verhult over welk bouwplan het gaat. Bovendien is het  Prof. 
Van Itersonpad niet bekend, ook niet bij de gemeente.  Besluitenlijst 
vergadering college d.d. 25 maart 2008 noemt de Prof. Van Itersonstraat. Wij 
zijn er van overtuigd dat door de cryptische vermelding van de 
bouwaanvraag midden in de zomervakantie  personen niet gereageerd 
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hebben die dit anders wel zouden hebben gedaan. Wij verzoeken u om de 
aanvraag bouwvergunning opnieuw te publiceren en ter inzage te leggen. 

 
2. De publicatie van de bouwaanvraag heeft plaatsgevonden midden in de 

vakantieperiode, namelijk op 3 augustus 2008,  en twee weken na de datum 
die geldt als begin van de termijn die geldt voor het indienen van 
zienswijzen, zijnde 21 juli 2008. Het gaat om aanvraag voor een groot 
bouwplan en een ieder dient voldoende gelegenheid te hebben een 
zienswijze in te dienen op deze aanvraag. Vanwege de onduidelijke 
aanduiding van de locatie van het plan (zie 1) en het tijdstip van publicatie is 
het volgens ons noodzakelijk om de aanvraag  bouwvergunning opnieuw ter 
inzage te leggen.  

 
 

3.  In de publicatie in de Stadskrant van 3 augustus wordt niet vermeld in welk gebied  
het bouwplan is voorzien. Bij de ter inzage gelegde aanvraag voor genoemd 
bouwplan ontbreekt essentiële informatie. Sterker nog, het enige dat ter inzage ligt 
zijn stapels bouwtekeningen op A1 formaat zonder enige verdere toelichting. Weer 
informatie die niet erg toegankelijk is voor de burger.  
Wij troffen geen of onvoldoende informatie over:  

- de vraag welke parkeernorm gehanteerd wordt en welke 
parkeeroplossingen daar bij zijn voorzien;  

- de grondwaterbeheersing tijdens de bouw, terwijl het bouwplan direct 
grenst aan de Botanische Tuin die weer onderdeel is van de door de 
raad aangewezen ecologische zone; 

- de vraag hoe omgegaan wordt met cultuurhistorische en 
archeologische waarden;  

- bezonningseffecten op de Botanische Tuin. 
 

4. Er is eveneens onvoldoende rekening gehouden met TU Noord als cultuurhistorisch 
zeer waardevol gebied. Het gebied maakt namelijk deel uit van de 
Cultuurhistorische hoofdstructuur van de Provincie Zuid Holland. Naar wij hebben 
begrepen zou het Rijk in  2008 het gebied TU-Noord als Beschermd stadsgezicht 
aanwijzen. De vooroorlogse TU-gebouwen binnen het Stadsgezicht  hebben een 
monumentale uitstraling en zijn zorgvuldig en met het oog voor detail ontworpen. 
Zeven van de acht gebouwen in dit gebied zijn rijksmonument geworden. 
Anticiperend op het beschermde stadsgezicht is in 2005 het werkboek 
Beeldkwaliteit Noordelijk TU-gebied opgesteld. Daarmee wil de gemeente de 
kwaliteit van dit – nu nog - lommerrijke gebied en de bijzondere gebouwen die er 
staan waarborgen. Dit alles is mevrouw Alice Gut, medewerker monumentenzorg 
van de Gemeente Delft, ook van mening zoals blijkt uit haar artikel in het blad Delf, 
een uitgave van de Gemeente Delft in samenwerking met Delfia Batavorium van het 
4e kwartaal 2007 (zie bijlage 3). In het licht van het bovenstaande vinden wij het 
dan ook wezenlijk dat het nieuwbouwplan dezelfde hoge architectonische kwaliteit 
heeft als de andere gebouwen en hiermee harmonieert. De aanvraag van de 
bouwvergunning maakt niet duidelijk of de bouwplannen getoetst zijn aan 
voornoemd beleid met betrekking tot de vereiste beeldkwaliteit in TU Noord. Alweer 
een belangrijke tekortkoming. 

 
5. Voor de volledigheid merken wij op dat beroep is ingesteld tegen het 

bestemmingsplan TU-Noord waar dit bouwvoornemen deel van uitmaakt, dat dit 
plan niet onherroepelijk is, en dat de ingestelde beroepen uitvoerig ingaan op onder 
andere de bezwaren tegen dit bouwplan. In deze zienswijze volstaan wij met 
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verwijzing naar de eerder door ons genoemde bezwaren in genoemd 
beroepsschrift.  

 
6. De uitgevoerde onderzoeken naar geluid en luchtkwaliteit ten behoeve van het 

bestemmingsplan TU-Noord geven geen beeld van de situatie ter plaatse van dit 
voorgenomen bouwplan. 

 
7. Een van onze bezwaren tegen het bestemmingplan betreft de locatie van dit 

bouwproject in het door de gemeenteraad in 2004 aangewezen ecologische 
hoofdstructuur.  Bij het definitief maken van het ontwerpbestemmingsplan TU-Noord 
is het terrein waarop deze twee woninggebouwen gerealiseerd zouden moeten 
worden op de bestemmingsplankaart uit de ecologische hoofdstructuur gehaald. 
Deze rigoreuze maatregel is geen onderdeel van een raadsbesluit over een 
aanpassing van de ecologische hoofdstructuur en de redenen voor deze wijziging 
zijn verder nergens beargumenteerd. Bij de Afdeling Bestuurechtspraak van de 
Raad van State is dit punt nadrukkelijk ingebracht.  Wij vinden dat een uitspraak van 
de Raad van State afgewacht moet worden voordat een bouwvergunning verleend 
kan worden. 

  
Gegeven de veel te korte reactietermijn ten gevolge van de onduidelijke publicatie midden 
in de vakantie behouden wij ons het recht voor in een later stadium de gronden van deze 
zienswijze uit te breiden en aan te vullen..  
Tot slot verwachten wij met onze reactie bij te dragen aan een begin van daadwerkelijke 
verbetering van onze leefomgeving waar wij nu al vele jaren tevergeefs op wachten.  
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
Erik van Hunnik 
voorzitter Belangenvereniging TU Noord 

 


