Aan de Gemeenteraad van Delft
Delft, 9-3-2021
Geachte leden van de gemeenteraad,
Ik schrijf u deze brief omdat ik het niet eens ben met de gang van zaken rondom de
vervolgstudie naar een megaschool op de plek van Kinderboerderij Tanthof en Kindertuin de
Boterbloem. Deze vervolgstudie is alleen gebaseerd op de wensen van de scholen. De
programma’s van eisen, die de kinderboerderij en de kindertuin anderhalf jaar geleden op
verzoek van de gemeente opstelden, zijn niet meegenomen in dit onderzoek. De
kinderboerderij en de kindertuin in Tanthof zijn buitenspel gezet. De vervolgstudie
onderzoekt niet OF zo’n groot scholencomplex past, maar HOE deze past op het terrein van
de kinderboerderij en de kindertuin. Dat is geen haalbaarheidsstudie met betrokkenheid van
de kinderboerderij, kindertuin en bewoners, zoals wethouders Schrederhof en Van der
Woude steeds zeggen.
Ik las kortgeleden in De Delftse Post dat er wordt uitgegaan van zo’n 1100 leerlingen die op
deze locatie onderwijs zouden moeten volgen en dat er niet meer dan twee bouwlagen
zullen zijn. Ervanuit gaande dat de gemeente de onderwijshuisvestingsverordening volgt,
moeten we uitgaan van 56 m2 per klas en bij 30 leerlingen per klas gaat het hier om 36
klassen die van ruimte voorzien moeten worden. Daarnaast is er verkeersruimte en ruimte
voor voorzieningen nodig. Een snelle rekensom leert dat er dan dus helemaal geen ruimte
meer is voor de kinderboerderij en de kindertuin. Elke bewering dat er ruimte zou zijn voor
beide bestemmingen, onderwijs en boerderij, is eclatante onzin.
Veel functies zijn bovendien niet ingevuld, zoals recreatie, jeugdcentrum, verkeer,
waterhuishouding, groencompensatie (hoe zit het eigenlijk met de groencompensatie
rondom station Delft Campus, daar is groen ook een ‘afterthought’) en parkeerplaatsen. Wat
gebeurt er als die functies er ook nog eens bijkomen? De vervolgstudie geeft daar geen
antwoord op.
Ook is niets bekend over de bereikbaarheid van de school. Zijn er bijvoorbeeld één of meer
toegangen? En hoe kom je daar dan? De straten in Tanthof Oost en Tanthof West niet zijn
ontworpen op zoveel verkeer, maar ik heb ook ernstige bedenkingen over het
verkeersinfarct dat zal ontstaan in Voorhof en de Kruithuisweg tijdens spitsuur. De meeste
kinderen zullen gehaald en gebracht moeten met de auto. Ik zou het erg waarderen als u zelf
eens komt kijken naar hoe weinig ruimte er is voor autoverkeer in de boerderijbuurt. De wijk
is niet ontworpen voor veel verkeer. De enige oplossing die de leefbaarheid van de wijk niet
geheel ondermijnt, is een tunnel.
Als wijkbewoner kan ik niets met deze vervolgstudie, die is opgezet door de gemeente en de
scholen en uitblinkt in subjectiviteit en vaagheden. Wat ik wel weet, is dat een unieke

recreatie- en natuurplek dreigt te verdwijnen, en er bijna niets overblijft van het groen in de
wijk. Ik voorzie veel verkeers- en parkeerproblemen. U kunt hier toch niet pas over gaan
nadenken als u een besluit heeft genomen over de bouw van de megaschool op de plek van
de kinderboerderij en de kindertuin? Ik vind dat onverantwoord.
Daarom wil ik u verzoeken niet in te stemmen met dit vervolgonderzoek naar een ‘groene
campus’ op de plek van Kinderboerderij Tanthof en Kindertuin de Boterbloem. In plaats
daarvan wil ik u vragen een onderzoek te laten uitvoeren naar betere alternatieven, met
échte betrokkenheid van wijkbewoners en met behoud van de kinderboerderij en kindertuin
in Tanthof, zoals we die nu kennen. Volgens mij is dat wat er is toegezegd door de
wethouders bij de presentatie van het vorige rapport: dat er gezocht zou worden naar
manieren om de druk te verdelen over de wijk.
Met vriendelijke groeten,

