Geachte Heer, Mevrouw,
Tot grote verbazing las ik het schrijven over een mega school.
En waar?!
Op een mooi stukje natuurgebied, de plek van de kinderboerderij !!!
Mooie natuur is kostbaar.
Er wordt al zoveel schade aangebracht aan de natuur.
Ook in Delft en omstreken.
Vele kantoor panden staan leeg, staan te huur.
Ik zou zeggen zet daar die school neer.
Maar laat de kinderboerderij op de plek waar deze al jaren is.
Deze kan en mag niet verdwijnen.
Deze plek behoort aan Kinderboerderij Tanthof !!!
Met vriendelijke groet

Beste leden in de gemeenteraad,
Ik ben …….., 82 jaar en inwoner van de wijk Tanthof. Ik stuur jullie deze mail naar aanleiding van het
feit dat ik heb gehoord over het bouwen van een megaschool in onze wijk. Menig studie hiernaar laat
zien dat voor, met name kwetsbare en jonge kinderen, dit geen oplossing is. In deze tijd hebben
kinderen het al moeilijk genoeg en wordt er veel van hun gevraagd. Ik vind dat hier in het hele plan
weinig oog voor is. Dat gaat mij als moeder en oma aan het hart. Ook wordt er door de bewoners veel
gebruik gemaakt van de kinderboerderij en de waterspeeltuin. Ik ga hier zelf ook vaak met mijn
kleindochter heen. Kortom, luisteren jullie aub een keer naar de bewoners van deze stad. Dit is
precies de reden waarom mensen hun geloof in de politiek zijn verloren in dit land. Delftse
gemeenteraad, laat zien dat jullie hier niet aan meewerken maar luisteren naar de mensen die jullie
vertegenwoordigen en stop met dit onzinnige plan waar echt niemand gelukkig van wordt. Behalve
degenen die hier weer geld aan gaan verdienen. Recht je rug en doe wat goed is!
Met vriendelijke groet,

Beste gemeenteraad van Delft,
Als inwoner van de wijk Tanthof voel ik mij betrokken en ook mede verantwoordelijk met betrekking tot
het wel en wee in onze wijk. Over het algemeen probeer ik bij het vormen van mijn mening over wat
het beste is voor onze wijk een zo objectief mogelijk standpunt in te nemen. Ik kan iets ‘niks’ vinden,
maar misschien wordt de meerderheid er wel blij van? Iets kost mij misschien ongemak, maar is wel
beter voor het milieu? En zo verder.

U voelt hem wellicht al aankomen: De megaschool, liefkozend door (alleen) de gemeente de ‘Groene
Campus’ genoemd.
Toen Ik voor het eerst van deze plannen, toen nog met betrekking tot het Abtswoudse park hoorde,
was mijn eerste reactie er 1 van verbazing en weerstand. Het kan toch niet zo zijn dat onze gemeente
op een voor velen zo’n waardevolle groene plek in onze wijk een gigantische school wil neerzetten?
(toen overigens nog geen marketing aanwezig over een groene campus)
Maargoed, misschien was het bittere noodzaak? En is er geen alternatief? Enig onderzoek wijst uit
dat dat niet het geval is. Er liggen verschillende professionele en goed uitgedachte plannen om de
scholen te houden waar ze nu zijn. In een nieuwe vorm, samengevoegd, opgeknapt en waar ze
thuishoren; in het hart van onze wijk.
Gelukkig zijn de bewoners rondom het Abtswoudse park het hier met mij eens, na een felle strijd is
het bizarre plan van tafel geveegd. Mooi zo! Maar toen, ja maar toen.

Geruchten, wilde verhalen, kan niet waar zijn dacht ik nog. Helaas. De alternatieve locatie is de plek
waar nu de Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof zijn gevestigd. Jazeker, dezelfde
Kinderboerderij en Waterspeeltuin waarvoor ik, en met mij vele andere enige tijd ervoor keihard
hebben gestreden om hem te behouden. Om voor de kinderen in onze wijk een plek te houden waar
ze kennis kunnen maken met dieren, bewondering kunnen aanleren voor de natuur. De plek waar
een ieder, ook met weinig of niks te besteden, zijn kinderen een leuke dag kan bezorgen in de
waterspeeltuin. Ook de kindertuinen, waar ik als ik met mijn hondje langswandel geniet van de
kinderen die zien, voelen en proeven waar hun groente eigenlijk vandaan komt, de ouderen die de
boel liefdevol onderhouden, ook deze plek is niet langer veilig voor het plan.
Deze locatie is van onmisbaar belang in deze wijk en ik durf ook wel te stellen in onze wereld. Waar
gaan we onze kinderen anders leren dat vlees niet aan een boom groeit? Dat groente niet uit de
lucht komt vallen? Dat we zuinig moeten zijn op onze aarde en alles wat daar leeft? Waar gaan de
kinderen en ouders heen voor verkoeling als het buiten 30 graden is?
Ik heb mijn uiterste best gedaan de andere kant van de medaille te ontdekken, de voorstanders te
spreken van de nieuwe megaschool. Echt waar. De ouders van de kinderen misschien? Nee, die zijn
tegen. Teveel impact op de wijk, liever een kleinschalige school, te ver fietsen. De leraren? Die zijn
het zwijgen opgelegd, durven niks over deze kwestie te zeggen en dat zegt genoeg. De
wijkbewoners? Ik heb afgelopen week nog voor de Stichting behoud Kinderboerderij en Kindertuin
Tanhof geflyerd en zelfs de meeste deuren waar toch echt duidelijk een ‘nee/nee’ sticker op de deur
zit zijn op de 1 of andere manier voorzien van een anti megaschool flyer op het raam van een
voorgaande actie. Tegen dus. Wie is dan in godsnaam wel voorstander?
Helaas kan ik niet anders concluderen dat hier 2 aloude drijfveren aan het werk zijn: geld en prestige.
Het schoolbestuur wil graag fuseren, dat is goedkoper. Onder andere het onderzoek van Antea dat er
een weg dwars door het Abtswoudse park moet komen (ja hetzelfde park waar we toch maar geen
school moesten neerzetten) en waaruit blijkt dat er hiermee ‘minder’ dodelijke fietsongelukken met
kinderen zullen gebeuren lijkt niet echt uit te maken. De wethoudster verantwoordelijk voor dit
megalomane plan (U weet allen wie we hier bedoelen) kennen wij allemaal van een ander bijzonder
in het oog springend project, de SS Rotterdam. Een prestigieus project, een gefaald project. Dan nog
maar een keer elders proberen toch? Wel onder het rookgordijn van inspraak dit keer, de wijk heeft
het voor het zeggen uiteraard. Behalve als we het er niet mee eens zijn natuurlijk.
Wethouder, Raad, ik hoop dat ik u allen met deze brief een beeld heb geschetst van de beleving van
de gemiddelde wijkbewoner hier in Tanthof. Nu aan jullie de vraag; kiest u voor het welzijn en de
toekomst van onze kinderen, het groen in onze wijk, de wens van de wijkbewoners (uw kiezers), of
voor geld, en een mooier CV van mevrouw Schrederhof?
Met (nu nog) vriendelijke groet,
Wijkbewoner Tanthof

Aan B&W en alle gemeenteraadsleden,
De Scholen in Tanthof West en Tanthof Oost samenvoegen tot één grote mega
school is een heel erg slecht plan.
Veel kinderen, vooral kleine kinderen vanaf 4 jaar, zullen zich verloren voelen in zo’n
megaschool.
Ook het feit dat men bij de Kinderboerderij Tanthof wil bouwen, is totaal geen optie.
Van deze groene plek in Tanthof zal weinig overblijven

Wat dacht men van de enorme toename van het autoverkeer dat het brengen in de
ochtend en het halen van de kinderen in de middag gaat opleveren. Het is nu al vaak
in beide wijken druk met auto’s voor brengen en halen van de kinderen, ondanks dat
veel kinderen nu lopend of op de fiets naar school kunnen. De bewoners aan de
Amazoneweg en Kalfjeslaan zitten bepaald niet te wachten op deze verkeersdrukte.
Nu las ik ook nog een stuk in het AD/Delftse bijlage van vandaag 23 juni 2021, dat
men een autoweg wil laten aanleggen via het Abtswoudse park en Abtswoudse bos.
Wat een absurd plan. Veel groen gaat verloren, het wordt voor fietsers, die dagelijks
gebruik maken van deze paden, veel te druk en gevaarlijk. Ook zullen vele ouders
met de kinderen de makkelijkste en kortste weg kiezen en niet gaan omrijden.
De laatste jaren nam het aantal leerlingen af door vergrijzing in de wijk, echter zie ik
nu in onze eigen straat (Jordaniëstraat) en ook andere straten in Tanthof West dat al
zeker in de helft van de woningen nu jonge gezinnen met kleine kinderen wonen en
er worden regelmatig baby’s geboren. Dus de komende jaren groeit het aantal
leerlingen weer.
B&W en Gemeenteraadsleden, denk eerst eens goed na voordat men een besluit
neemt. Ik heb het gevoel dat de Gemeente er niet is voor de inwoners, er wordt
totaal niet geluisterd en gekeken naar de vele protesten in beide wijken tegen de
megaschool op één plek.
De scholen liggen nu mooi centraal in beide wijken. Pleeg onderhoud aan de scholen
of zet er nieuwbouw neer, desnoods met woningen bovenop de scholen.
Een nog betere optie is om alle studentenhuizen, vooral de grote locaties zoals
aan de Van Hasseltlaan, de Jacoba van Beierenlaan, in Voorhof, de Wippolder, in de
binnenstad met de woningen die verkamerd zijn, en nog vele andere plekken in de
stad te verhuizen naar de TU campus. Er is daar nog gigantisch veel ruimte om
studentenflats te bouwen in het gebied tussen de Molengraaffsingel/ Heertjeslaan/
Rotterdamseweg / Watermanweg. Een geweldige bijkomstigheid is dat men dan van
de overlast van veel studenten in de wijken bevrijd is.
Op de vrij gekomen plekken in de wijken kan men dan volop woningen bouwen voor
de eigen vaste inwoners (dus geen studenten) van Delft.
Met vriendelijke groet
Aan de Gemeenteraad,
Ik protesteer tegen de bouw van een Megaschool op de plek van de kinderboerderij!
De Kinderboerderij/Kindertuin voorziet in een grote behoefte van de bewoners in Tantof Oost en
West en ook van de omliggende wijken. Mocht de kinderboerderij verdwijnen, dan zijn hier geen
recreatiemogelijkheden meer voor de kinderen (behalve hier en daar een gore zandbak en een
verdwaalde schommel).
Het zou eeuwig zonde zijn op deze prachtige en drukbezochte locatie een Megaschool te bouwen.
Dit zou een Megavergissing zijn! Voor veel leerlingen zou dit ook een slechte optie zijn (want: niet
kleinschalig en niet op loopafstand).
Ik ben vóór de herbouw van de oude bestaande kleine scholen op hun huidige plek!

Kort samengevat:
- Wij willen geen Megaschool voor onze kinderen;
- Wij willen dat de kinderboerderij/kindertuin op deze prachtige plek behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

Beste Gemeenteraad,
Anderhalf jaar geleden zijn wij in het mooie Tanthof komen wonen. Een belangrijke redenen voor onze
keuze is dat onze kinderen hier in een groene wijk opgroeien, waar zij veilig kunnen spelen en de
natuur kunnen verkennen. De kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof zijn een prachtige plek waar
de kinderen veel kunnen leren en veilig kunnen spelen.
De vergrijzing van de wijk neemt langzaam af, maar een sluiting van de kinderboerderij en speeltuin
zal de wijk niet aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen zoals wij om hier te komen wonen. Wat zou
het leuk zijn als Tanthof een kindvriendelijke wijk blijft. Eén megaschool gaat hier weinig aan bijdragen
vooral als dit ten koste van de boerderij moet.
Wij vragen u om de kinderboerderij en waterspeeltuin te behouden zodat onze kinderen er nog veel
van kunnen genieten.

Met vriendelijke groet,

Aan het College van B&W/Gemeenteraad van Delft
Delft, 22-06-2021
Geacht College van B&W/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.
Er blijft nog steeds bijna niets over van de kinderboerderij, en in de nieuwste plannen is de kindertuin
in Tanthof nagenoeg verdwenen. Ook is er nog niets geregeld over de ruimte die de kinderboerderij
en kindertuin moet delen met de scholen.
Veel functies zijn bovendien niet ingevuld, zoals recreatie, jeugdcentrum, verkeer, waterhuishouding,
groencompensatie 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, als je weet dat de straten in Tanthof Oost en Tanthof West niet
zijn ontworpen op al het verkeer voor bijna 1.100 leerlingen?
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.

l

Beste gemeenteraad van Delft,
Als bewoner van de wijk Tanthof wil ik sterk protest aantekenen tegen de bouw van de megaschool
die ze van plan zijn te gaan bouwen in het mooiste stukje van de wijk, waardoor de kinderboerderij
heel veel ruimte gaat missen evenals de schooltuinen . Een zeer belangrijk stukje ontwikkeling voor
de kinderen gaat daarmee verdwijnen.
Niet alleen is het onbegrijpelijk dat dat mooie stukje opgeofferd moet worden, het is ook nog eens
zeer kind-onvriendelijk om voor basis schoolleerlingen (4-12 jarigen) zo’n grote school neer te zetten.
Die kinderen zijn meer gebaat bij een kleinere school, zoals ze nu ook zijn in Tanthof , waar ze
geborgenheid en veiligheid kunnen waarborgen, en waar ze gemakkelijk heen kunnen lopen of
fietsen. De zes scholen zoals ze nu in Tanthof zijn voldoen daar perfect aan.
De genoemde nieuwe locatie gaat ook zeker een verkeersprobleem (en dus onveiligheid) opleveren,
als meer ouders hun kinderen maar met de auto gaan brengen omdat de school dan verder weg is.
Besteed het geld en de ideeën van de architecten om de bestaande scholen op te knappen of nieuw
te bouwen in een vakantieperiode, maar laat ze waar ze zijn en kom niet aan het prachtige gebied bij
de kinderboerderij en schooltuinen!!
Kom kijken in de wijk naar alle pamfletten aan de ramen. Ze hangen al heel lang bij heel veel huizen.
Dat betekent dat mensen er tegen zijn en niet opgeven door de poster weg te halen als de ramen
gezeemd moeten worden. Nee, ze hangen ze elke keer weer terug, omdat ze er ECHT op tegen zijn.
Luister naar de bewoners, beste gemeente, laat het niet gebeuren dat het stukje mooi Tanthof met
kinderboerderij, waterspeeltuin en schooltuinen, waar heel Delft plezier aan heeft , moet wijken voor
een megaschool, waar echt niemand op zit te wachten.
Een zeer bezorgde moeder, oma en buurtbewoner!

