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“Villa Academica Oxford en Cambridge” 
                    Vereniging van Eigenaren                                              Secretariaat     

p/a Mw. W.C.M Cools 
Zuidplantsoen 33 
2628 BZ  Delft. 

 
Aan Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Delft, 
Postbus 78 
2600 ME Delft   
         Delft, 24 januari 2013 

Onderwerp:  ontsluitingsroute Rotterdamseweg in 
 nieuw bestemmingsplan Delft TU – Noord / 
 verkeersoverlast Zuidplantsoen 

Geacht College, 

In dank ontvingen wij uw reactie van 14 januari 2013 op onze brief aan mevrouw Junius, 
wethouder van Delft en onder meer belast met verkeers- en vervoersaangelegenheden. 

Wij willen graag de vrijheid nemen om op het door u gestelde te reageren. Evenals in uw 
brief willen we dat puntsgewijs doen. 

Besluitvorming.  
U schrijft dat het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) voor het gebied TU-Noord in 
2005 is vastgesteld, onder meer na een inspraakprocedure. Mogen wij u erop attenderen dat 
toen de gebouwen waarin wij nu wonen nog niet bestonden, zelfs nog niet gepland waren, 
en voor de huidige bewoners van die gebouwen er geen mogelijkheid was tot inspraak? Het 
was nogal gemakkelijk voor de toenmalige insprekers/betrokkenen om voor het 
Zuidplantsoen te kiezen als wijkontsluitingsweg: er woonde toen immers niemand, en het 
voormalige Hoofdgebouw van de TU, thans Bouwkunde, stond leeg! 

Gekozen structuur. 
Verder schrijft u dat voor de route Rotterdamseweg-Jaffalaan-Mekelweg-Zuidplantsoen is 
gekozen om een deel van de Julianalaan te ontlasten, omdat dat deel een aaneengesloten 
gebied met wonen en groen moet worden. Realiseert u zich dat de consequentie daarvan is 
dat de verkeersoverlast daarmee op het bordje van de bewoners van het Zuidplantsoen 
wordt geschoven? Waarom zou dat niet een gebiedje van wonen en groen mogen zijn? Wij 
merken nog op dat – tot overmaat van ramp – ook een parkeerplaats voor vrachtwagens en 
bussen aan het Zuidplantsoen is gerealiseerd, met als gevolg dat (meestal ’s ochtends in alle 
vroegte) de vrachtwagens (vooral die!) langs komen denderen. De overlast door roetuitstoot, 
zeker als men moet wachten, na plaatsing van verkeerslichten, alvorens de 
Schoemakerstraat te kunnen oprijden, zal sterk toenemen. 

Zuidplantsoen. 
U typeert het Zuidplantsoen als een wijkontsluitingsweg, en dat is nu juist waartegen wij ons 
verzetten. Wij pleiten voor een functie als (zoals u dat noemt) een erftoegangsweg, zoals in 
het oorspronkelijke concept-LVV-plan voor 2005 was opgenomen. Wat is er nou eigenlijk op 
tegen de situatie aan te passen en de huidige plannen te herzien? 

Verkeersveiligheid en –afwikkeling. 
U schrijft dat door de plaatsing van verkeerslichten op de aansluiting van het Zuidplantsoen 
met de Schoemakerstraat de afwikkeling van het verkeer naar laatstgenoemde straat 
gegarandeerd wordt. Ons is niet duidelijk wat u daarmee bedoelt. Wij verwachten grote 
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opstoppingen op zowel het Zuidplantsoen als de Schoemakerstraat, zeker nu de genoemde 
aansluiting zich op slechts luttele 60 meters van de geplande rotonde Poortlandplein bevindt. 
Groen licht voor het verkeer komend vanaf de Schoemakerstraat zal niet impliceren dat dát 
verkeer ook kan doorrijden: het zal immers voorrang moeten geven op verkeer dat zich al op 
die rotonde bevindt. En dat betekent weer dat groen licht voor het verkeer dat vanaf het 
Zuidplantsoen de Schoemakerstraat op wil, evenmin inhoudt dat dát verkeer kan doorrijden. 
Kortom: de ongelukkigste plek om een verkeerslichteninstallatie te plaatsen is op de hoek 
Zuidplantsoen/Schoemakerstraat!  

Bomenkap. 
Om eerder genoemde plaatsing van verkeerslichten mogelijk te maken zal het ook 
noodzakelijk zijn dat ter plaatse van de aansluiting van het Zuidplantsoen met de 
Schoemakerstraat de kruising verbreed moet worden om voorsorteerstroken aan te leggen. 
Hiertoe zal het noodzakelijk zijn dat tenminste 4 monumentale bomen gekapt moeten 
worden. Op de wijkinformatieavond van 8 november 2012 werd ons duidelijk gemaakt dat dit 
niet te voorkomen is.  Wij delen deze mening geenszins en zullen tegen het kappen van de 
bomen bezwaar aantekenen. 

Geen aanpassing. 
U zult begrijpen dat wij zeer teleurgesteld zijn over uw onwrikbare standpunt in deze kwestie.  
In een eerdere brief van de Gemeente hebben wij aangetroffen dat u het Zuidplantsoen na 
de vorig jaar gerealiseerde aanpassing zeer geschikt acht voor de afwikkeling van 
doorgaand verkeer. U vergeleek toen het Zuidplantsoen met de Ruys de 
Beerenbrouckstraat. Een enkele blik op beide straten maakt wel duidelijk dat die vergelijking 
volkomen mank gaat.  En de in die eerdere brief genoemde samenhang van de keuze voor 
het Zuidplantsoen als wijkontsluitingsweg met (de aanleg van) tramlijn 19 ontgaat ons 
volledig. 
 
Conclusie. 
Samenvattend en het geheel overziende blijven wij van mening dat de keuze voor de 
Christiaan Huygensweg als ontsluitingsweg voor het verkeer komend vanaf de 
Rotterdamseweg een aanzienlijk betere is.  Zoals dit in ons eerdere schrijven aan de 
wethouder mw. Junius is voorgelegd, gaven wij daartoe het volgende aan: 
Er wonen geen mensen, het is een brede rijweg met een vrij liggend fietspad, en de 
aansluiting op de Schoemakerstraat ligt op een zodanige afstand van het Poortlandplein dat 
een verkeerslichteninstallatie op het kruispunt Christiaan Huygensweg/Schoemakerstraat 
daadwerkelijk helpt in plaats van opstoppingen veroorzaakt. Aldaar is ook aanzienlijk meer 
ruimte beschikbaar voor het aanleggen van voorsorteerstroken waarvoor geen bomen 
gekapt behoeven te worden. En, last but not least, de overlast door verkeerslawaai en -stank 
(mede als gevolg van stationair draaiende motoren bij de verkeerslichten) komt niet voor 
onze deuren en ramen!     
Opnieuw doen wij een dringend beroep op u de situatie rondom het Zuidplantsoen te 
heroverwegen en verzoeken u van de Christiaan Huygensweg de ontsluitingsroute te maken. 
 
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Vereniging van Eigenaren, 
 
 
 
J.S.Hooimeijer, voorzitter van het VVE bestuur. 
    


