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PREMIUM
Een eerder massaal protest op 17 november 2019 bracht al veel bewoners op de been tegen de
megaschool in Tanthof. De weerstand is inmiddels alleen maar toegenomen. © Fred Leeflang

Tanthof maakt een vuist tegen
komst van megaschool
Als er één actueel onderwerp in Delft is waarbij wijkbewoners massaal in opstand
komen, dan is het wel het plan voor een megaschool in Tanthof. De enige
overgebleven, mogelijke plek is waar nu kinderboerderij en waterspeeltuin
Tanthof ligt, aan de Kalfjeslaan. ,,Dit zou een ramp voor de natuur en de wijk zijn.”
Peter van de Stadt 24-01-21, 12:02

Petities met handtekeningen van honderden bewoners, organisaties als Natuurlijk
Delfland die voorop lopen en kinderboerderij én natuur willen redden, talloze insprekers
bij de behandeling in de raadscommisie, afgelopen donderdagavond, en zelfs een

protestmars met meer dan duizend deelnemers: de weerstand tegen de plannen voor
een megaschool in Tanthof mag groot worden genoemd.
Het conflict in een notendop. De gemeente wil zes basisscholen in de wijk Tanthof gaan
onderbrengen in een nieuwe megaschool, drie gebouwen onder één dak. De twee
mogelijke locaties zijn bij het Vietnampad in het Abtswoudsepark (optie ‘zuid’) of even
verderop bij de Kalfjeslaan (optie ‘noord’), waar nu kinderboerderij en waterspeeltuin
Tanthof en kindertuinen-complex De Boterbloem zijn gevestigd. Inmiddels is optie 'zuid’
afgevallen als geschikte locatie, zo heeft het college laten weten, en zijn alle pijlen nu
gericht op de plek van de kinderboerderij en waterspeeltuin.

Complex
Tot afgrijzen van de bewoners, de mensen van de kinderboerderij, waterspeeltuin en
kindertuinen én van Natuurlijk Delfland. Voorzitter Geert van Poelgeest van de
natuurorganisatie: ,,Groene ruimtes van enige omvang zijn schaars in Delft. Deze plek
maakt onderdeel uit van de ecologische corridor langs Abtswoude, die een qua
ruimtelijke ordening zeer belangrijke functie vervult. Allerlei planten en dieren kunnen
hierdoor de stad in en uit. Het complex van kinderboerderij, kindertuin en waterspeeltuin
spelen hierin een hele belangrijke rol, voor zowel de dieren als de bewoners. De
ecologische structuur en de biodiversiteit van Delft in z’n geheel en Tanthof in het
bijzonder worden aangetast.”
Tekst gaat door onder de foto.

Natuurlijk Delfland-voorzitter Geert van Poelgeest. ,,De ecologische structuur en de
biodiversiteit van Delft in z'n geheel en Tanthof in het bijzonder worden aangetast.” ©
Fred Leeflang
Net als de bewoners benadrukt hij bovendien ‘het grote belang van het educatieve
aspect'. ,,Voor gezinnen is er de ontmoeting met dieren en in de kindertuin zien
kinderen hoe voedsel groeit, bloeit en op tafel komt. Dit is gek genoeg ook een
speerpunt van het gemeentebeleid. Kijk maar naar de Omgevingsvisie Delft 2040. Dit
komt door een megaschool in de verdrukking.”

“Kinderen kunnen veilig de wijk in en uit zonder
zich te hoeven bekommeren om gevaarlijke
verkeerssituaties”
Paul Koopman

Groene karakter
Bewoner Paul Koopman, voorzitter van de Stichting Behoud Kinderboerderij en
Kindertuin Tanthof, waar hij ook vrijwilliger is, beaamt het. ,,Veel bewoners hebben 40
jaar geleden bewust gekozen te wonen in Tanthof Oost om zijn rustige en groene
karakter. Destijds aangemoedigd door de gemeente Delft, die de ruimtelijke en groene
opzet van deze wijk aanprees. Nu hebben zich ook andere, vaak jongere gezinnen,
gevestigd. Onder meer vanwege de rustige en kindvriendelijk omgeving. Kinderen
kunnen veilig de wijk in en uit zonder zich te hoeven bekommeren om gevaarlijke
verkeerssituaties.”
Mensen wonen hier tevreden, stelt Koopman, genieten van de wijk én met hun kinderen
of kleinkinderen van de kinderboerderij met zijn rustgevende, educatieve karakter. ,,En
niet te vergeten de waterspeeltuin, die gratis ontspanning biedt. Sommige bewoners
konden zelfs een stukje snippergroen van de gemeente kopen. Een fijne investering
met het oog op een zorgeloze toekomst.”

“Daarom vragen wij de gemeente dringend: laat
onze prachtige, rustige en groene wijk niet
veranderen in één groot verkeersinfarct.”
Paul Koopman

Maar die zorgeloze toekomst is verdwenen, stellen de bewoners vast. Koopman: ,,De
komst van een megaschool betekent een aardverschuiving in onze wijk. De
verkeersdrukte en overlast die dit onherroepelijk met zich meebrengt, is voor veel
inwoners in Tanthof een nachtmerrie. Geborgenheid, flexibiliteit en veiligheid voor de
leerlingen komen zwaar onder druk te staan. Kortom: er is angst voor de toekomst! De
gemeente hoort zijn inwoners geborgenheid te bieden, maar omwonenden hebben
slapeloze nachten. Sommige inwoners denken zelfs al aan een gedwongen
verhuizing. Daarom vragen wij de gemeente dringend: laat onze prachtige, rustige en
groene wijk niet veranderen in één groot verkeersinfarct. Stop alstublieft met het huidige
geldverkwistende, zoveelste onderzoek naar het vinden van een schoenlepel om een te
grote voet in een te kleine schoen te krijgen. Onderzoek betere alternatieven.”
Tekst gaat door onder de foto.

Voorzitter Remmelt Thijs van de Stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin
Tanthof . ,,Een keiharde klap in het gezicht van onze vrijwilligers en de normaal
gesproken 40.000 jaarlijkse bezoekers.” © Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

Verzelfstandigd
Wijkbewoner Remmelt Thijs, voorzitter van de stichting waar de kinderboerderij en
waterspeeltuin onder vallen, heeft eveneens geen goed woord over voor het plan van
een megaschool midden in een natuurplek. ,,De gemeente heeft vijf jaar geleden de
kinderboerderij verzelfstandigd en de wijkbewoners gevraagd het initiatief te nemen.
Dat hebben we gedaan, samen met een hele grote groep vrijwilligers. Dat de
gemeenteraad nu overweegt om juist deze groep de rug toe te keren en hen te vragen
hun geliefde plek te verlaten, is ronduit beschamend. Een keiharde klap in het gezicht
van onze vrijwilligers en de normaal gesproken 40.000 jaarlijkse bezoekers.”
Het college heeft de gemeenteraad in een brief verzekerd dat er nog niets is beslist en
dat locatie ‘zuid’, het Abtswoudsepark, niet geschikt is, onder meer door de
verkeersveiligheidsrisico’s. Optie ‘noord’, op de plek van kinderboerderij en
waterspeeltuin Tanthof en kindertuin De Boterbloem, komt als alternatieve variant ‘beter
uit de bus', beaamt het college, dat het echter nog ‘te vroeg acht om de knoop door te
hakken voor deze plek’. In de brief aan de raad schrijft het college samen met de
scholen, de stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof en de stichting
Kindertuin De Boterbloem te willen onderzoeken in hoeverre een gezamenlijke ‘groene
campus’ mogelijk is. Het college wil dat vervolgonderzoek voor 1 maart hebben
afgerond.
De bewoners laten weten niets te zien in een vervolgonderzoek. Geert van
Poelgeest: ,,Ze voelen zich niet gehoord. Bovendien blijft de vrees voor het einde van
de kinderboerderij, vernietiging van natuur en extra verkeersdrukte.”

