Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof
Postbus 133
2600 AC DELFT
info@behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl
https://behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl/
KvK: 81363664

Delft, januari 2021
LAAT KINDERBOERDERIJ TANTHOF EN KINDERTUIN DE BOTERBLOEM NIET VERDWIJNEN!
Beste wijkbewoners,
De gemeente Delft gaat een vervolgonderzoek uitvoeren naar een megaschool op de plek van
kinderboerderij Tanthof en kindertuin de Boterbloem. Het is vreemd dat de gemeente dit wil doen,
want op 5 november 2020 heeft de gemeente hierover al een onderzoek gepubliceerd. Daarin geven
de onderzoekers aan dat het een behoorlijke opgave is om zo'n groot schoolcomplex op het terrein
van kinderboerderij Tanthof en kindertuin de Boterbloem te plaatsen. Het kan eigenlijk niet. Er blijft
namelijk bijna niets over van kinderboerderij Tanthof en de kindertuin de Boterbloem. Een stukje
groen met daarop een paar geiten, konijnen en schooltuintjes. Dat is geen kinderboerderij of
kindertuin.
Nieuwe Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof
In een vervolgonderzoek willen de gemeente en de schoolbesturen kijken of ze er een “groene
campus” van kunnen maken. De stichtingsbesturen van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof
en Kindertuinen Delft hebben geconcludeerd dat ze niet willen deelnemen aan dit vervolgonderzoek.
Dat doen ze omdat er geen perspectief is op een redelijke oplossing. Daar zijn wij het mee eens, en
we willen u vragen of u ons wilt ondersteunen.
Wij zijn een aantal verontruste wijkbewoners, de besturen van Kinderboerderij en Waterspeeltuin
Tanthof, Kindertuinen Delft, Natuurlijk Delfland en Stichting Behoud het Park. We hebben de
krachten gebundeld in de nieuwe Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof.
Wij willen dat de gemeente en de scholen stoppen met het vervolgonderzoek en betere locaties gaan
onderzoeken. Zoals de 2+2-variant waar wij vorig jaar voor hebben gepleit: herbouw van twee
scholen in Tanthof Oost en twee scholen in Tanthof West, met ruimte voor seniorenwoningen.
Groene voorziening voor de buurt
Het gebied van de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en de kindertuin de Boterbloem is een
rustige groene oase voor Tanthof, Voorhof, Buitenhof en andere dichtbevolkte wijken. Het is een van
de laatste voorzieningen in Tanthof. Elk jaar komen zo’n 40.000 (groot)ouders met kleine kinderen
naar kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof. Schoolgaande kinderen leren op kindertuin de
Boterbloem hoe groenten en bloemen groeien. Meer dan vijftig vrijwilligers stoppen veel energie in
het behoud van kinderboerderij Tanthof en kindertuin de Boterbloem. Daarom moeten
kinderboerderij Tanthof en kindertuin de Boterbloem in hun huidige omvang blijven bestaan!
Een van de grootste gebouwen in de wijk
De nieuwe megaschool wordt één van de grootste gebouwen van de wijk. Wij vinden dat niet passen
in een kleinschalige wijk. Zoals het er nu naar uitziet, bestaat de school uit twee bouwlagen. Mogelijk
wil de gemeente er meer lagen aan toevoegen. Als dat gebeurt, zijn de verhoudingen helemaal uit
balans. Met een megaschool op de plek van kinderboerderij Tanthof en kindertuin de Boterbloem
zullen de winkelcentra het ook extra moeilijk krijgen omdat er geen ouders meer zijn die het
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winkelen combineren met het brengen en ophalen van hun kinderen. Winkels zijn ook essentieel
voor de leefbaarheid in onze wijken!
Onveilige verkeerssituaties
Een grote school betekent niet alleen het einde van kinderboerderij Tanthof en kindertuin de
Boterbloem zoals we die nu kennen, maar zorgt ook voor onveilige verkeerssituaties. Er komt veel
extra verkeer door de wijk en er komen parkeerproblemen.
De gemeente heeft een verkeersstudie gedaan. Die roept vragen op en geeft veel knelpunten aan.
Daarom vindt de gemeente zelf ook dat een aantal punten verder moet worden onderzocht. Dat
willen ze echter pas doen nadat er een besluit is genomen voor de bouw van een megaschool. Eerst
besluiten of er een school komt en daarna nadenken over verkeersproblemen is onverantwoord.
Abtswoude
Neem Abtswoude. De gemeente wil deze smalle landbouwweg, die vaak als sluiproute wordt
gebruikt, alleen geschikt maken voor bestemmingsverkeer. Anders wordt het te gevaarlijk voor de
kinderen die via Abtswoude naar school fietsen. De gemeente weet echter nog niet hoe ze het
sluipverkeer buiten de deur kan houden. Wij vinden dat riskant, omdat er vaak veel harder wordt
gereden dan 30 km/uur. In de verkeersstudie staat dan ook dat Abtswoude medeverantwoordelijk is
voor de meeste verkeersongelukken in Tanthof.
Maar ook alleen met bestemmingsverkeer wordt het spannend op Abtswoude. Want dat
bestemmingsverkeer bestaat ook uit vrachtwagens die melk komen ophalen bij de boerderijen. Er zit
niet veel ruimte tussen een vrachtwagen en een fietser, zo weten wij uit eigen ervaring.
Verkeersoverlast in de wijk
De wijken Tanthof Oost en Tanthof West krijgen te maken met extra verkeer. Auto's en fietsers in
smalle straten: dat wordt druk. Ook is het geplande aantal Kiss and Ride parkeerplaatsen naar
verwachting niet genoeg om alle kinderen naar school te brengen en af te halen. We voorzien dan
ook veel parkeerproblemen in de wijk.
Wat kunt u doen?
Op onze website behoudkinderboerderijkindertuintanthof.nl vindt u meer informatie over onze
activiteiten en standpunten. U kunt ons helpen door de poster bij deze brief op te hangen, en de
online petitie te ondertekenen als u dat nog niet hebt gedaan. U kunt ‘m vinden op onze website of
via petities.nl. U kunt ook de poll invullen van Bewonersvereniging Heel Tanthof (BHTD) over
alternatieven voor de nieuwbouw van de basisscholen via bhtd.nl.
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