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Geachte dames en heren,
Op uw agenda staat:
4.4 2045858 College van B en W - uitkomsten haalbaarheidsstudie scholen Tanthof en
vervolgproces.
Wij willen het belang van de plek van de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen
benadrukken.
1. biodiversiteit en ecologisch verbinding
Deze plek maakt onderdeel uit van de ecologische corridor langs Abtswoude volgens de
concept Omgevingsvisie Delft 2040 van de gemeente (p. 35). Deze corridor vervult qua
ruimtelijke ordening een zeer belangrijke functie, allerlei planten en dieren kunnen hier door
de stad in en uit. Het beleid van de gemeente Delft is een verbinding te maken tussen de
stad en het platteland. De burgemeester als beschermvrouwe van de Midden-Delfland zal dit
kunnen beamen.
Het complex van kinderboerderij, kindertuin en waterspeeltuin vormt een stepping stone in
de groene corridor. Een voorbeeld: tijdens een lampiontocht in het najaar van 2020
scheerden circa 100 – 300 vliegende dieren boven de hoofden van de kinderen. Zij en de
volwassen dachten dat dit vleermuizen waren. Dit aantal is voor onze streek een zeer grote
hoeveelheid.
Groene ruimtes van enige omvang zijn schaars in Delft. Daarbij komt dat deze door mens en
dier intensief wordt gebruikt. Volgens de concept Omgevingsvisie Delft 2040 is in 2040 de
buitenruimte in en om de stad voor mens, plant en dier minimaal op hetzelfde
kwaliteitsniveau als nu (p. 7) en dat is een streven dat wij van harte ondersteunen. Het
bouwen van een megaschool in de groene ruimte is daarom tegen het eigen gemeentelijk
beleid.
2. Natuureducatie
Deze plek is van zeer groot belang van het educatieve aspect: voor gezinnen is er de
ontmoeting met dieren en in de kindertuin zien kinderen hoe voedsel groeit, bloei en op tafel
komt. Dit is ook een speerpunt van het gemeentebeleid, zie de concept Omgevingsvisie Delft
2040 p. 116. Dit komt door een megaschool in de verdrukking.
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Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving, zie ook www.knnv.nl/afdelingdelfland
Voor de doelstellingen en het werkgebied, zie de website onder Vereniging www.knnv.nl/afdelingDelfland/Vereniging

