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“Meningen blokkeren, 

ideeën inspireren” 

M. Beltman
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ideeën inspireren
Dertig groenideeën voor Delft

Delftenaren vinden groen be-
langrijk. Bij recente enquetes 
staat ‘groen in de stad’ fier op 
één. Dit was de aanleiding om 
samen met bewoners ‘groenideeën 
te verzamelen. Met als doel om 
samen tot ideeën voor concre-
te plannen te komen. Praten is 
goed, maar doen is beter!

Tijdens drie digitale groenses-
sies zijn bestaande initiatie-
ven en frisse ideeën gedeeld. 
Spontaan ontstonden nieuwe kan-
sen voor samenwerking en ken-
nisdeling. Zo is ook het Green-
team ontstaan; enthousiaste 
inwoners met tijd en vakkennis 
die de vergroening van Delft 
willen versnellen, samen met 
burgers en gemeente. 

Dit boekje vormt de start, maar 
is niet compleet. Het schetst 
kansen op straat-, wijk- en 
stadsniveau om te prikkelen. 
Het is bedoeld om te inspire-
ren, in de hoop dat meer ideeën 
ontstaan en leiden tot concrete 
groene acties! 
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kansen voor onze straten, wijken en voor de stad
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leeswijzer
De dertig ideeën voor Delft 
zijn verdeeld naar drie 
schaalniveau’s. 

S-Small voor de straat

M-Medium voor de wijk

L-large voor de stad

Zo kun je gemakkelijk door het 
boekje bladeren en zoeken naar 
inspiratie. Het biedt voor ie-
der wat wils.

Sommige ideeën zijn super con-
creet. De schop kan meteen de 
grond in. Andere ideeën zijn 
meer gericht op de organisatie. 
Hoe pakken we dat aan in Delft. 
En vooral, hoe zou dat wellicht 
beter kunnen.

Als je Delftenaren vraagt, dan 
is niemand tegen groen. Maar 
hoe vinden we elkaar en maken 
we het samen concreet?

Dus pak op die schop en zoek 
elkaar op!

Dertig groenideeën voor Delft

S-M-L
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S. Voor de straat L. Voor de stadM. Voor de wijk

S1.Elke straat in Delft heeft 
bomen

S2.Natuurschuurtje voor 
iedereen

S3.Delft krijgt groennorm met 
lagere parkeernorm

S4.Delftse gevels komen tot 
leven

S5.NK Tegelwippen Delft ver-
sus Leiden

S6.Bloemrijke bermen voor 
blije bijen en vrolijke mensen

S7.Wie beheert het groen in 
onze straat eigenlijk?

S8.Saaie stoepen worden park-
paden

S9.Tijdelijke initiatieven 
brengen groenbeweging op gang

S10.Een groene tuin, dat doe 
je zo!

M1.De Delftse groencoach komt 
naar je toe deze zomer!

M2.Elke wijk krijgt groene 
wijk-ommetjes

M3.Met een beessie in je 
buurt voel je je beter

M4.Koester onze oude en jonge 
bomen.

M5.Van parkeren naar perken

M6.Delft maakt klimaatadap-
tief ‘werk met werk’

M7.Jaarlijkse wedstrijd
“Vergroen je wijk”

M8.Elk schoolplein in Delft 
is openbaar en groen

M9.Tramrails en bushokjes in 
Delft worden groen

M10.De stad is onze gedeelde 
tuin

L1.Delfts groen wordt natuur

L2.Singelpark Delft

L3.De entrees van Delft ver-
dienen meer aandacht en groen

L4.Delft wordt ‘National 
Park’ met overkapte A13

L5.Fietspad van Delft naar 
zee

L6.Meer woningen én meer 
groen, Beatrixpark biedt kan-
sen!

L7.Natuur nodigt uit tot ont-
moeten, bewegen en inspiratie

L8.Groen moet je blijven doen

L9.Delft deelt kennis via een 
groen digitaal platform

L10.Samen staan vergroeners 
sterk
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Dertig groenideeën voor Delft

groen doet goed
Dat groen goed doet weten we 
allemaal wel, maar dat groen 
meer oplevert dan enkel een 
fraai uitzicht beseffen we niet 
zo snel. 

Onderzoeken hebben bijvoor-
beeld uitgewezen dat een groe-
ne leefomgeving belangrijk is 
voor onze gezondheid. Het helpt 
tegen stress als mensen vanuit 
hun huis een ommetje door het 
groen kunnen maken.
 
Maar water en groen doen veel 
meer dan dat. Als je alle voor-
delen van groen op een rijtje 
zet, levert het echt een in-
drukwekkende lijst op.

Groen is in de eerste plaats 
goed voor de natuur & het kli-
maat. Meer groen levert water-
berging, koeling, en CO2- re-
ductie. Daarnaast wordt met 
inheems groen de biodiversiteit 
vergroot en de luchtkwaliteit 
verbeterd. 

Meer groen zorgt er ook voor 
dat mensen zich beter kunnen 
ontspannen, meer gaan sporten 
en bewegen en elkaar vaker ont-
moeten. 

Tot slot maakt meer groen de 
stad aantrekkelijker om in te 
wonen, werken en verblijven. 

Het versterkt het vestigings-
klimaat, maakt de woningen meer 
waard, bevordert het toerisme 
en ons sociale leven.

Reden genoeg dus om ideeën voor 
vergroening te delen en Delfte-
naren enthousiast te maken om 
samen concreet aan de slag te 
gaan.
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S1.
Waarom zitten de terrassen op 
de Beestenmarkt altijd vol? 
Waarom is het Doelenplein zo 
sfeervol en fijn?

Er staan bomen!

Hetzelfde geldt voor straten. 

Je hebt het niet altijd door, 
maar probeer er maar eens op te 
letten. Bomen maken sfeer. Een 
straat zonder bomen is kaal, 
snoeiheet in de zomer en gewoon 
niet mooi. De Laan van Overvest 
is een mooi voorbeeld. Dat is 
toch een mooi straatje? Zeg nou 
zelf?

Hoe geweldig zou het zijn als 
iedereen in Delft thuiskomt en 
denkt: Wat woon ik toch in een 
mooie straat! 

Dus laten we ervoor gaan. Elke 
straat in Delft krijgt bomen. 
Hoe meer verschillende bomen 
bij elkaar, des te beter voor 
de beessies. 

Elke straat in Delft heeft bomen

Jaffalaan met prachtige kastanjes

Laan van Overvest met verschillende bomen Voorhofdreef als groene entree voor de wijk

Gemiste kans Van Heemstrastraat
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Bomen maken het verschil
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S2.
Het Natuurschuurtje is een na-
tuurinclusief schuurtje voor in 
de tuin. Het heeft een groen 
dak en biedt nest- en schuilmo-
gelijkheden voor allerlei in-
secten, vogels en kleine zoog-
dieren. Een Delfts ontwerp met 
alleen maar voordelen.

Hoe mooi zou het zijn als in 
samenwerking met ontwikkelaars 
wordt besloten dat bij elke 
nieuwbouwwoning in Delft stan-
daard een Natuurschuurtje wordt 
geleverd, of een vergelijkbaar 
product.
 
Een prototype van het schuur-
tje staat in de Green Village 
van de TU Delft. Daar kunnen 
de Delftenaren dus inspiratie 
opdoen. Natuurlijk ook voor het 
aanpassen van hun bestaande 
schuur.

Want een groen dak op je 
schuur, wie wil dat nou niet.

Vraag subsidie aan via klimaat-
krachtig.nl/subsidie

Een natuurschuurtje voor iedereen

Het Natuurschuurtje naar Delfts ontwerp Elk nieuw huis een soortgelijk natuurschuurtje
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Ook bestaande schuren kunnen groener en diervriendelijker. Laat je inspireren door het Natuurschuurtje.



15

S3.
Het aantal verplicht te bouwen 
parkeerplaatsen per woning is 
per wijk of gebied vastgesteld 
in de zogeheten parkeernorm. 

Maar waarom is er eigenlijk 
geen groennorm?

In Delft maken we stapels rap-
porten over de kwaliteit van de 
buitenruimte, maar uiteinde-
lijk wint het parkeren het vaak 
van het groen, gesteund door 
de  normgetallen, die ooit zijn 
opgesteld.

Durft Delft deze normen onder 
de loep te nemen en de waarde 
van groen om te zetten in wer-
kelijkheid?

Delft krijgt groennorm met lagere parkeernorm

Laten we onze straten opnieuw uitvinden

30 vexpansie 2017  vexpansie 2017 31

Wereldwijd wordt een toenemende trek naar 
het stedelijk gebied geconstateerd. Ook in 
Zuid-Holland is een groeiende vraag naar 
specifieke stedelijke woonmilieus. De pro-
vincie wil deze vraag faciliteren. Niet alleen 
omdat binnenstedelijk bouwen bijdraagt aan 
de wens van de Provincie om bestaande 
ruimte en voorzieningen beter te benutten 
en verrommeling van het landschap tegen 
te gaan. 
Maar de binnenstedelijke woningproductie 
blijft in de Zuidelijke Randstad zowel kwan-
titatief als kwalitatief achter bij de vraag. Er 
worden onvoldoende binnenstedelijke wo-
ningen opgeleverd en niet in het specifiek 
gevraagde stedelijke woonmilieu. 
Omdat de provincie dit geen wenselijke 
ontwikkeling vindt, heeft zij met verschil-
lende belanghebbende partijen praktijkge-
richt onderzoek gedaan. Met overheden, 
corporaties, ontwikkelaars en beleggers is 
gekeken naar de oorzaken van het achterblij-
ven van de stedelijke woningbouwproductie 
in de Zuidelijk Randstad. 
Het Ministerie van BZK, gemeenten en 
Provincie hebben daarnaast gezamenlijk 
onderzoeksbureau Rebel opdracht gegeven 

acht binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen 
te onderzoeken op de belemmeringen voor 
realisatie. 
Uit dit onderzoek komt de constatering naar 
voren dat naast milieucontouren en project 
financiën, de parkeernorm (het aantal ver-
plicht te bouwen parkeerplaatsen per wo-
ning) een belangrijke oorzaak is voor het 
achterblijven van de binnenstedelijke wo-
ningbouwproductie. 

ONDERZOEK PARKEREN EN 
BINNENSTEDELIJK BOUWEN
Rebel concludeert dat vijf van de acht onder-
zochte projecten door de parkeeropgave 
ernstig worden belemmerd in de financiële 
en fysieke haalbaarheid voor de bouwers en 
gemeente. Rebel schat in dat op de onder-
zochte locaties circa twintig procent minder 
woningen worden gerealiseerd als gevolg van 
de parkeeropgave. Dit is precies het verschil 
tussen stedelijke en suburbane woningdicht-
heid. Volgens het Rebel-rapport bepaalt de 
parkeeropgave in grote mate de stedelijke 
woningdichtheid. 
Om de bevinding over de invloed van par-
keernormen op binnenstedelijk bouwen te 

staven, heeft de provincie Zuid-Holland de 
betrokken partijen om voorbeelden gevraagd 
van projecten waar parkeren een negatief 
effect heeft of heeft gehad op de ontwikke-
ling. 
Gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en 
beleggers hebben een aantal voorbeelden bij 
de provincie aangeleverd die bevestigen wat 
Rebel ook constateerde. Uit zes gemeenten 
kwamen 11 woningbouwprojecten aan die 
door de parkeeropgave zijn vertraagd of 
geheel nog niet tot stand zijn gekomen. De 
corporaties leverden 12 woningbouwpro-
jecten aan met structureel onderbenutte 
parkeergarages. De ontwikkelaars kwamen 
met vele voorbeelden van leegstaande par-
keergarages onder woningbouwprojecten in 
heel het land. Alle voorbeelden betreffen 
recent opgeleverde woningbouwprojecten 
nabij hoogwaardig OV. Totaal was er bij deze 
projecten al voor circa 17.000.000 euro ge-
desinvesteerd in leegstaande parkeerplek-
ken. Voor dit bedrag hadden ook 170 be-
taalbare woningen kunnen worden ge-
bouwd. Hoewel het hier om een beperkt 
aantal woningen gaat en een fractie van de 
totale investeringen die er worden gedaan, TEKST MARTIEN DAS EN BAREND JANSEN

Het aantal verplicht te bouwen parkeerplaatsen per woning, de zogeheten parkeernorm, 

vertraagt in veel gevallen de binnenstedelijke woningbouw. Dat blijkt uit het onderzoek 

‘Parkeren en Verstedelijking’ dat de provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd. Bij een groot 

aantal bouwprojecten in Zuid-Holland blijkt het fysiek en financieel complex om het vereiste 

aantal parkeerplaatsen te realiseren en tegelijkertijd het project rendabel te houden.

Parkeernorm belemmert 
binnenstedelijke 
woningbouw
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S4.
Delft is trots op de groene 
gevel van Floris in de Coen-
dersbuurt. En terecht. Het is 
een verfrissende gevel in een 
stenen omgeving. 

Hoe mooi zou het zijn als Delft  
echt groen zou worden. Blinde 
muren in de stad genoeg. Neem 
nou Theater de Veste of het 
Cultuurlab. 

Als je erop gaat letten, zie je 
opeens overal kale muren met 
veel te veel stuc of steen. 
Daar liggen de kansen. Dus kijk 
mee, help mee en maak er werk 
van!

In Delft mogen bewoners zelf al 
een geveltuin aanleggen. In Am-
sterdam en Rotterdam pakken ze 
kansen. Zie:

www.rainproof.nl
/toolbox/maatregelen/groene-ge-
vel

www.rotterdam.nl
/wonen-leven/ik-ga-voor-groen/

Delftse gevels komen tot leven

Groene gevel ‘Floris’ in Coendersbuurt groot succes
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Mooi voorbeeld van groene gevels in de stad

Idee: Gevels Cultuurlab vragen om groen

Idee: Theater de Veste verdient groen
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S5.
Het NK Tegelwippen!

In de zomer van 2020 waren er 
nauwelijks sportcompetities. 
Toen zelfs het EK Voetbal niet 
doorging, organiseerden Rotter-
dam en Amsterdam een competitie 
van een heel andere orde. Het 
NK Tegelwippen! 

Amsterdam versus Rotterdam. De 
klassieker dus. Het doel? Dat 
iedereen zoveel mogelijk tegels 
in zijn (gevel)tuin verruilt 
voor groen en zo de stad mooi-
er, groener en regenbestendig 
maakt. De competitie liep de 
hele zomer en bewoners konden 
zelf meedoen door tegels te 
wippen! 

Welke stad daagt Delft uit 
volgend jaar? Leiden?

NK tegelwippen - Delft versus Leiden

Nieuw record, langste geveltuin van Nederland
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S6.
Delft is goed in het maken van 
natuurvriendelijke oevers. Er 
is volop kennis in huis. Het 
Hoogheemraadschap biedt subsi-
dies voor particulieren en bij 
nieuwbouw wordt er vaak aan 
gedacht.Zo ook bij de Nieuwe 
Gracht.

En het kan nòg beter!

Laten we natuurvriendelijke 
oevers en bermen ‘de standaard’ 
maken.

Bloemrijke bermen voor blije bijen en vrolijke mensen

Delft is goed op weg met nieuwbouwplannen Nieuwe manieren van maaien standaard invoeren

Een steile oever biedt amper 
leefmogelijkheden voor diverse 
planten, vissen en andere wa-
terdieren. Bij een natuurvrien-
delijke oever is die ruimte er 
wel. Planten trekken verschil-
lende kleine waterdiertjes, 
vissen, insecten, vogels en 
zoogdieren aan, die er voedsel 
kunnen zoeken, schuilen of zich 
voortplanten.Veel waterplanten 
hebben een zuiverende werking. 
Ze zijn behalve mooi om te zien 
dus ook goed voor de waterkwa-
liteit. 

Soortenrijke, bloemrijke bermen 
zijn een leefgebied voor tal 
van planten- en diersoorten. 
Daarnaast spelen bermen een be-
langrijke rol in de ecologische 
infrastructuur. Als lintvormig 
element vormen ze verbindingen 
tussen natuurgebieden waardoor 
de migratiemogelijkheden van 
planten en dieren worden verbe-
terd. Als zodanig hebben weg-
bermen een belangrijke functie 
binnen de Ecologische Hoofd-
structuur.

Of gewoon minder maaien voor blije bijen
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SMALL

Hier wordt een mens toch vrolijk van...
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S7.
Meehelpen en meedenken; veel 
bewoners van Delft willen dat 
graag. Wanneer is onze straat 
eigenlijk aan de beurt voor 
groen onderhoud en wat zijn de 
plannen? Bij wie kan ik terecht 
met vragen over de straat?

Wie beheert het groen in onze straat eigenlijk?

Als ik weet wanneer onze groenbeheerder komt, dan help ik een handje mee

Via Delft.nl kunnen bewoners 
al zelf het onderhoud over-
nemen. Ook tijdelijk. Delft 
biedt ook right-to-challenge. 

Misschien is right-to-coöperate 
wel veel effectiever. Dan wordt 
beheer iets van de bewoners en 
de gemeente samen!

Meer werkplezier voor het onderhoudsteam
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SMALL

Het is leuk om te weten wat er leeft in de wijk en voor wie je het doet.
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S8.
Door stenen voetpaden te ver-
vangen door grindpaadjes in het 
gras, oogt Delft in een mum van 
tijd veel groener.

Parken kunnen verbreed wor-
den tot aan de weg, overbodige 
rijbanen kunnen vervallen en 
parkeerplaatsen langs de Schie 
kunnen heerlijke zonneweiden 
worden.

Zo wordt Delft prachtig groen 
met parkpaden.

Saaie stoepen worden parkpaden

Grindpaden zijn klimaatadaptief en maken ruimte voor groen Met grindpaden meer park
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Een groene Bieslandse kade naar de Delftse Hout Groene zonneweide langs de Schie
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S9.
Tijdelijke initiatieven, zo-
als van Stichting DelftBloeit, 
zijn een verademing in de stad. 
Ze tonen de veerkracht van de 
mensen en laten zien wat er 
allemaal kan. Dit soort burge-
rinitiatieven brengen de groen-
beweging op gang.

Heel Delft bloeit ervan op!

Tijdelijke initiatieven brengen groenbeweging op gang

Een mooi begin voor meer natuur in de stadDe compassiebeer is hartverwarmend



28
Stichting DelftBloeit laat zien dat het kan
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S10.
Het regent klimaatbestendige 
tuininitiatieven. Ook Delft is 
al goed bezig via de Papaver. 

Inwoners van Delft kunnen daar 
terecht voor tips en voor een 
Klimaatmaat. Delftenaren die 
elkaar helpen de tuin groener, 
biodiverser en klimaatbestendi-
ger te maken.Zie 
www.klimaatmaatdelft.nl 

Laten we dit verder opschalen!

Als Delft echt kiest voor 
groen, dan kan er nog veel 
meer. Wat dacht je van een mo-
biele groenmarkt per wijk waar 
mensen planten kunnen kopen, 
inspiratie en advies op maat 
kunnen krijgen. Maak subsidie 
laagdrempelig via het tuincen-
trum of de supermarkt om de 
hoek.

Laat je inspireren door:
‘door de tegels de tuin niet 
meer zien’ met initiatieven, 
voorbeeldtuinen, lespakketten 
en workshops.

Een groene tuin, dat doe je zo!

Rapport boordevol inspiratie Lang leve de regenton
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SMALL

Zie https://www.rainproof.nl/nieuws/door-de-tegels-de-tuin-niet-meer-zien
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M1.
Heb je een idee met de buurt om 
te vergroenen? De groencoach 
komt naar je toe deze zomer!

Rotterdam heeft groencoaches en 
het werkt enorm goed. Dat zou-
den wij in Delft ook wel wil-
len.

Groencoaches kunnen initiatie-
ven van bewoners, bedrijven en 
organisaties ondersteunen met 
kennis en budget. Zij vormen de 
schakel met de verschillende 

De Delftse groencoach komt naar je toe deze zomer!

De groencoach overlegt met de buurt, zodat er draagvlak ontstaat rondom een goed en passend plan

afdelingen binnen de gemeente. 
Daarnaast worden bewoners, 
bedrijven, en overige organi-
saties actief benaderd om hen 
enthousiast te maken voor het 
vergroenen van hun buurt. 

De groencoaches kunnen wellicht 
een eigen loket in het gemeen-
tehuis krijgen, houden spreek-
uur in buurthuizen, organiseren 
workshops en informatiebijeen-
komsten en gaan langs bij scho-
len en bedrijven. 

Kijk naar Rotterdam. Daar 
krijgt elk goed initiatief een 
vast budget van 5000 euro, 
begeleiding bij het ontwerp en 
hulp in de uitvoering. 

De gemeente houdt zo grip op 
de materialisatie en kwali-
teit, passend bij de omgeving. 
Ook helpt de groencoach als 
inwoners het groen zelf willen 
beheren. In Delft kan dat al, 
maar de groencoach maakt het 
makkelijker en toegankelijker.

De gemeente houdt grip op de kwaliteit
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Bewoners zijn weer trots op hun buurt

Genoeg kansen voor een groenere openbare ruimte, neem nou de Bikolaan tussen tram en winkelcentrum
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M2.
Ommetjes zijn de perfecte ma-
nier om mentaal en fysiek ge-
zond te blijven. Steeds meer 
mensen worden bewust van de 
relatief grote impact van zo-
iets eenvoudigs als een blokje 
om. De bekende neuroloog Erik 
Scherder en de Hersenstichting 
ontwikkelden zelfs een speciale 
Ommetjes-app. 

Om in Delft een ommetje te ma-
ken, moet je nu nog bereid zijn 
aardig wat hobbels te nemen. 
Ongure viaducten, onderbroken 
voetpaden, gevaarlijke over-
steekplaatsen, saaie grasvel-
den, metershoge brandnetels. 
Aan kleine parkjes, plantsoen-
tjes, en groenstroken ontbreekt 
het in de meeste wijken niet, 
maar voor een ommetje is net 
iets meer nodig: 
- duidelijke en langere routes
- verbindingen tussen parken
- prettige voetpaden
- voldoende rustpunten
- zebrapaden bij drukke wegen
- fraai groen dat uitnodigt om 
vooral verder te lopen! 

Elke wijk krijgt groene wijk-ommetjes

Met de lunchpauze een blokje om. Bij alle Delftse bedrijventerreinen zou dit mogelijk moeten zijn. 
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Ommetjes zijn fijn voor jong en oud
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Groen is fijn, maar groen met 
beesten erin is nog veel fijner.

Onze kinderen zijn de toekomst. 
Laat ze spelenderwijs in aanra-
king komen met flora en fauna.

Uit onderzoek is bekend dat 
groene schoolpleinen uitdagen 
tot andere manieren van spelen, 
waarbij er minder gepest wordt. 
Daarnaast zorgt het voor actie-
ver spel, wat bijdraagt aan het 
tegengaan van overgewicht. 

Ook biedt een groen schoolplein 
allerlei uitdagende lesplekken 
voor buitenlessen. 

Met een beessie in je buurt voel je je beter

Niet alleen kinderen worden 
blij van een groen schoolplein, 
vogels vinden er voedsel, een 
veilig plekje om uit te rusten 
en in het voorjaar een plekje 
om te broeden.

Plant om te beginnen op ieder 
schoolplein een boom. En vraag 
de Vogelbescherming voor tips. 
Hun website staat bol van goede 
ideeen. 

Zie www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogel-

vriendelijke-schoolpleinen

M3.

Spelen in de natuur is leuk Jong geleerd is oud gedaan Inheemse bomen, struiken en planten
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MEDIUM

Plant om te beginnen op ieder schoolplein een boom of een mini-bos
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M4.
Elke boom zit boordevol vogels 
en andere dieren. Een boom is 
wat dat betreft een stad op 
zich.

We staan er niet zo snel bij 
stil, maar door het kappen van 
een boom halen we een hele 
woonwijk voor dieren weg, wat 
je niet zomaar weer opbouwt. 

Het duurt vele jaren voordat 
een jonge boom weer dezelfde 
geborgenheid geeft aan zoveel 
vogels, zoogdieren en insecten.

Dus...

Denk goed na voordat we bomen 
kappen. Zowel oude als jonge 
bomen hebben wij als mensen ook 
keihard nodig. Al was het maar 
voor de nodige verkoeling tij-
dens onze warme zomers. 

En al helemaal in het zuid-wes-
ten van Nederland. Want zeg nou 
zelf, we hebben toch veel te 
weinig bomen en bossen in en 
rondom Delft.

Koester onze oude en jonge bomen

Vlinders, vogels, insecten ... en nog veel meer
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Voor de wijk
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M5.
Wie wil er nou een snoeihete 
auto in de zomer?

Niemand toch? 

Parkeren onder een boom is met 
de hete zomers van tegenwoordig  
veel prettiger.

Dus laten we alle parkeerplaat-
sen in Delft voorzien van een 
mooi bomendek.

De bestrating kan halfopen. 
Er zijn steeds mooiere patronen 
van halfopen verhardingen op de 
markt. Deze zijn ook prima te 
onderhouden en geven een prach-
tig grafisch patroon.

Parkeren bundelen is efficiënt 
qua grondgebruik. Zo komt meer 
ruimte vrij voor groene perken 
met wandelpaden.

Van parkeren naar perken

Welkome schaduw onder het mooie bomendek van parkeren naar perken langs wandelpaden

Grafische patronen
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Voor de wijk
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M6.
Als de riolering in een buurt 
wordt vervangen, worden de 
straten voortaan meteen kli-
maatadaptief ingericht. 

Zo maak je werk met werk!
Dat scheelt een hoop tijd en 
geld.

De beleidsplannen uit de Delft-
se Klimaatadaptatiestrategie 
van 2019 kunnen zo op een een-
voudige manier concreet worden 
gemaakt.In dit rapport van De 
Urbanisten staat precies aange-
geven welke meekoppelkansen er 
allemaal zijn in Delft.
 
In samenwerking met de bewo-
ners wordt een plan gemaakt 
voor meer bomen, vergroting en 
vergroening van boomspiegels, 
geveltuinen, afkoppeling regen-
pijpen, waterpleinen, groene 
gevels, groene daken, groene 
tuinen, en zo meer. 

Hiermee kunnen we met elkaar 
het regenwater beter opvangen 
en worden de straten niet te 
heet. En wel veel leuker! 

Delft maakt klimaatadaptief ‘werk met werk’ 

Delft gaat de komende jaren in veel wijken de riolering vervangen

Kansrijke straten in Hof van Delft Vriezenveen maakt innovatieve straten
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B. maatregelen in de straat C. maatregelen aan en onder de woning

WATERBERGING ONDER 
GEBOUW

BESTRATING VERVANGEN 
DOOR GROEN

WATERBERGENDE 
WEGFUNDERING

AFKOPPELEN REGENPIJPWATERROBUUST 
BOUWEN

WATERBERGING / INFILTRATIE 
ONDER GEBOUW

Neerslag is een waterbron waar men gratis
gebruik van kan maken. Er zijn diverse
mogelijkheden om water in of onder gebouwen te
kunnen vasthouden. Een flexibel voorbeeld is een
waterzak die makkelijk in kruipruimtes of kelders
kan worden geplaatst. Water kan zo worden
opgeslagen en voor verschillende doeleinden
worden hergebruikt.

WATERROBUUST BOUWEN

Kelders, kruipruimtes of laag gelegen entrees zijn
kwetsbaar wanneer water op straat komt te staan.
Door permanente of wegneembare waterkeringen
voor de lagere delen van de bebouwing te
instaleren kan waterschade worden voorkomen.

AFKOPPELEN REGENPIJP

Een maatregel om zoveel mogelijk neerslag zo
lokaal mogelijk te houden is het afkoppelen van
de regenpijp. Het is een zeer goedkope maar
effectieve maatregel, waar men voor moet
zorgen is dat de regenpijp naar een infiltreerbaar
oppervlak wordt geleidt waardoor de neerslag ter
plekke de bodem in kan zakken.

REDUCEREN VERHARDING

Door het verhard oppervlak te reduceren
en er groen voor in de plaats te brengen zorgt
men voor meer ruimte voor natuur in de stad.
Water kan op deze manier makkelijker infiltreren
en daarnaast biedt het verkoeling in de stad.

WATERBERGENDE STRAATFUNDE�
RING �GRANULAAT�

Wanneer de wegfundering wordt gemaakt
uit een zo grof mogelijk maar stevig materiaal
(bijvoorbeeld grof grind) ontstaat er holle ruimte
onder de straat. Op deze manier is het mogelijk
om regen in de straatfundering te bufferen
en / of te infiltreren.

GEVELTUIN

GROENE GEVELTUINEN

De overgangszone tussen de woning en het
trottoir kan in veel gevallen worden vergroend
om op deze manier regen lokaal te laten
infiltreren. Daarnaast is het een aangename
verfraaiing van het straatprofiel.

WATERBERGING OP 
STRAAT

WATERBERGING OP DE STRAAT 
�HOLLE WEG�

Wanneer het straatprofiel hol wordt aangelegd
ontstaat er de mogelijkheid om een laagje water
op de straat zelf te kunnen bufferen. Traditionele
straatkolken dienen in dit geval te worden weg
gehaald of hoger worden geplaatst zodat deze
kunnen dienen als een overstort.

DRAINAGE SYSTEEM

DRAINAGESYSTEEM

Een drainagesysteem zorgt ervoor dat op plekken
met een zeer hoge grondwaterstand het water
niet tot aan het maaiveld komt. Een geperforeerde
buis vangt het water op en transporteert dit
richting het oppervlaktewater.

Rioolplan Hof van Delft

extensief 
groen dak

waterberging onder 
woning (voor hergebruik)

fluctuatie grondwater

regentegels regenwater- 
schuttinggroene 

gevel

geveltuin drainage
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waterbergende
wegfundering
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door groen

afkoppelen 
regenpijp
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A
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Principedoorsnede Klimaatadaptief Hof van Delft

Een greep uit de maatregelen-toolbox klimaatadaptatie getoond op de poster die is ingezet tijdens het bewonersatelier in Hof van Delft. 

REGENTEGELSREGENTUIN

REGENTEGELS

Regentegels zijn een vorm van waterpasserende 
verharding. Men zorgt er op deze manier voor dat 
regen makkelijker lokaal kan infiltreren. Regentegels 
kunnen ook een kleine hoeveelheid water bufferen.

REGENTUIN

Een regentuin is een verlaagde groene plek waar
regen kan worden verzameld. Het is een tuin die in 
droge weersomstandigheden meestal geen water 
bevat en tijdens een bui kan vollopen. Het regen kan 
op deze manier vertraagd infiltreren waardoor het 
rioolstelsel wordt ontlast. Belangrijk in een regentuin 
is dat de planten om kunnen gaan met droge 
en natte perioden.

D. waterbergende maatregelen in de tuin en meer ruimte voor water in de tuin

REGENTON ONDERGRONDSE 
WATERBERGING

VIJVERSLIMME REGENTON REGENWATERSCHUTTING GROENE ERFAFSCHEIDING

REGENTON

Een regenton is wellicht de meest eenvoudige
manier om regen op te vangen. Deze vorm
van waterberging is eenvoudig te koppelen aan
de bestaande regenpijp. Het opgevangen water
kan worden hergebruikt voor het bewateren van
de tuin of voor schoonmaak werkzaamheden.

REGENTON

Een regenton is wellicht de meest eenvoudige
manier om regen op te vangen. Een slimme regenton 
is gekoppeld aan de weersvoorspelling zodat deze 
kan worden geledigd wanneer er extreme neerslag 
wordt verwacht.

REGENWATERSCHUTTING

Een regenwaterschutting is een zeer platte variant
op de regenton en kan worden gebruikt als
schutting. Het voordeel hiervan is dat het relatief
weinig ruimte in beslag neemt.

GROENE ERFAFSCHEIDING 

Een groene erfafscheiding is niet alleen prettig
om naar te kijken maar kan optimale verkoeling
in de tuin bieden. Daarnaast biedt deze vorm van
erfafscheiding betere condities voor fauna ten
opzichte van een reguliere schutting.

WATERBERGING ONDERGRONDS

Onder de tuin kan een ondergrondse watertank
worden aangelegd waar een grote hoeveelheid
neerslag in kan worden opgeslagen voor
hergebruik.

Het graven van een vijver (in de tuin) zorgt voor 
mogelijkheden om water lokaal op te vangen. 
Daarnaast is het een uitstekende oplossing om 
verdroging te voorkomen.

A. maatregelen op daken en tegen gevels

WATERBERGEND DAK SLIM WATERDAK EXTENSIEF GROEN DAK INTENSIEF GROEN DAK GROENE GEVEL WATERVERTRAGENDE 
GEVEL

WATERVERTRAGEND DAK

WATERVERTRAGEND DAKWATERVERTRAGEND DAKWATERVERTRAGEND DAKWATERVERTRAGEND DAK

Bij een waterbergend dak wordt er regen tijdelijk 
op het dak vastgehouden en via een geknepen 
afvoer vertraagd afgevoerd. De capaciteit van een 
waterdak is afhankelijk van de draagkracht van het 
gebouw. Een overstort voorkomt dat de belasting 
wordt overschreden.

Door klimaatverandering hebben we in de toekomst 
steeds vaker te maken met te veel water door extreme 
neerslag. Ook krijgen we vaker te maken met perioden 
waarin het erg droog en heet kan zijn. Het is belangrijk 
dat we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. 
Dit noemen we klimaatadaptatie. Bij de inrichting van 
de stad kunnen we daar rekening mee houden.

De gemeente Delft heeft een actieve rol in het 
klimaatbestendig maken van de riolering en de 
openbare ruimte. Ook bewoners kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren met maatregelen rond 
huis en tuin. 

Juist wanneer gemeente, bewoners en andere partijen 
samen werken aan klimaatadaptatie, lossen we niet 
alleen de problemen op maar creëren we ook een 
fijnere woonomgeving die klaar is voor de toekomst! 

Meer weten: kijk op www.delft.nl

SLIM WATERDAK

Een slim waterdak is een water bergend dak met 
een beheer systeem dat gekoppeld is aan een 
weersvoorspelling. Wanneer er hevige neerslag op 
komst is kan het dak vroegtijdig worden leeggemaakt 
zodat het dak  een grotere waterbuffer heeft. Ook 
bekend onder de naam polderdak.

WATERBERGEND SEDUMDAK

Extensieve groendaken werken verkoelend in de 
zomer en werken als een extra deken in de winter. 
Op groendaken wordt het regenwater opgeslagen in 
planten en in het substraat. Ook is het mogelijk om een 
dunne laag kratten aan te brengen onder de vegetatie 
voor extra ruimte voor het bergen van regen. Door 
verdamping verdwijnt een gedeelte van het water weer 
terug in de atmosfeer.

POLDERDAKEN / DAKAKKERS

Intensieve groendaken hebben vaak een
dubbelfunctie. Naast vergroening en / of
waterberging kunnen deze daken worden gebruikt
om te verblijven of om voedsel op te verbouwen.
Intensieve groendaken vereisen een stevige
constructie aangezien de belasting van dit dak
hoger is dan een extensief groen dak.

GROENE GEVELS

Groene gevels zorgen voor minder opwarming
en een betere isolatie van het gebouw.
Daarnaast is het mogelijk om water via een
irriatiesysteem door de groene gevel te leiden. Er
zijn verschillende soorten gevelgroen, bijvoorbeeld
zelfhechtende planten of systemen van onder
elkaar hangende plantenbakken die gezamenlijk
een groene wand vormen.

WATERVERTRAGENDE GEVELS

Watervertragende gevels kunnen worden
toegepast op plekken met beperkte ruimte of op
plekken waar water niet naar direct aangrenzende
bodems geleid kan worden. Het water kan
zo worden omgeleid via een systeem van
aaneengesloten bakjes en / of buizen.

Samen werken aan Klimaatadaptatie in Delft

Regentonnen op straat in R’damBoomspiegels vergroten is eenvoudigGroene straat in Haarlem
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M7.
Pijnacker-Nootdorp heeft een 
meldpunt verstening. 

Bewoners kunnen daar zogenaamde 
versteende plekken melden. Via 
de sociale media en via e-mail 
kunnen foto’s worden ingestuurd 
van locaties waar meer openbaar 
groen zou mogen komen. 

Delft kan dit ook. De gemeen-
te heeft al een website mel-
ding buitenruimte en een Buiten 
Beter app. Daar kan dit idee 
prima op aanhaken. 

Stel dat Delft jaarlijks in 
elke wijk een voorstel concreet 
oppakt met omwonenden en be-
trokkenen. Dat zou toch gewel-
dig zijn. 

Delft telt 8 wijken. Met een 
jaarlijkse wedstrijd kiest de 
gemeente dan 8 locaties uit. 

Dat moet haalbaar zijn!

Jaarlijkse wedstrijd “Vergroen je wijk”

Minder trottoir, meer divers en inheems groen
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Kansen bij de Kruithuisweg Kansen aan de Oosterstraat

Kansen bij het SportfondsenbadKansen langs de Tweemolentjeskade
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M8.
Schoolpleinen in Delft zijn 
buiten schooltijd afgesloten 
met hekken, kaal en stenig.

Hier liggen koppelkansen!

Delft wijst elk jaar drie 
schoolpleinen aan die openbaar 
en vergroend worden.

Weg met die hekken en geef de 
pleinen terug aan de kinderen 
uit de buurt. Ook  met slimme 
oplossingen kun je de veilig-
heid garanderen. 

Maak het plein bijvoorbeeld aan 
één kant afsluitbaar, zodat 
eventuele hangjeugd door mensen 
van toezicht altijd aangespro-
ken kunnen worden.

Denk in oplossingen. Min-
der steen, meer bomen, gras 
en speelruimte maakt kinderen 
blij. 

Groene pleinen nemen daarnaast 
het regenwater op en zijn edu-
catief super goed inzetbaar.

Alle schoolpleinen in Delft worden openbaar en groen

Kinderen uit de buurt worden blij van een openbaar en groen schoolplein

Hekken bieden schijnveiligheid
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Voor de wijk
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M9.
Tramrails in Delft liggen vanaf 
nu in een groene strook. Waar 
mogelijk rijden bussen op de 
weg. De stroken worden gevari-
eerd ingericht, afhankelijk van 
de situatie. Groen wordt bij-
voorbeeld ingezet om de veilig-
heid van het verkeer te vergro-
ten of om bestaande groenzones 
met elkaar te verbinden. Zo 
wordt ook de stenige Spoorzone 
een stuk groener en mooier!

Tramrails en bushokjes in Delft worden groen

Mooi en veilig tegelijkertijd

In Utrecht hebben de bushokjes een groen dak
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MEDIUM

Afwisseld met mos-sedum kan natuurlijk ook!
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M10.
Groen verbindt. 

Met meer groen is er ook meer 
ruimte voor grootschaliger, 
buurtoverschrijdende activitei-
ten. 

Welkom in onze achtertuin: voor 
een concert, sportwedstrijd, of 
festival. Groen is het nieuwe 
marktplein, zelfs in de binnen-
stad. Die wordt groen en auto-
luw.

En maak speelstoepen!

Elke straat heeft een zonnige 
zijde. Maak aan die kant van 
de straat een speelstoep waar 
kinderen en hun ouders kunnen 
samenkomen. De stad is immers 
onze gedeelde tuin. 

De stad is onze gedeelde tuin

De straat is onze gedeelde tuin Groen zorgt voor ontmoeting
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MEDIUM

In het groen kun je toch zoveel leuke dingen doen!
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Maar dit kan nog veel beter. 
Laten we alle kennis verzame-
len om dit nu eens echt goed te 
doen!

Groenbeheer wordt dan natuur-
lijk ecologiebeheer.

Als het Delft lukt om naast 
groener ook biodiverser te wor-
den, dan zijn we echt toekomst-
gericht bezig!

Natuurinclusief bouwen biedt 
nog volop kansen voor Delft. 

Wereldwijd worden steden steeds 
meer als ‘natural park’ gezien.

Dit is belangrijk, want de af-
gelopen 27 jaar is 76 procent 
van de insectenpopulatie ver-
dwenen. 

Delfts groen wordt natuur

Delfts groen wordt natuur

Neem nu de TU Campus. 

Daar liggen nog heel veel kan-
sen voor meer variatie in flora 
en fauna. De universiteit is al 
begonnen om dit aan te pakken, 
door bloemen te zaaien en scha-
pen te laten grazen. 

L1.
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De TU Campus is groen, maar kan nog veel biodiverser met inheems groen, water en beschutting

Laten we plek maken voor dieren
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L2.
Rondom de binnenstad ligt een 
enorme kans voor Singelpark 
Delft. Hoe geweldig zou dat 
zijn! Je kunt er zonnen, wande-
len, hardlopen, bijkletsen dat 
alles heerlijk aan het water in 
het groen.

En het mooie is ... het hoeft 
niet in één keer. Aan de Oost-
singel ligt de zonzijde voor 
het grijpen. Maar ook op andere 
plekken kan al begonnen worden.

Singelpark Delft

Simpelweg verbreden kan ook

De Oostsingel zou een zonnig park kunnen wordenKansrijke beeldbepalende plekken met ster

Singelpark Leiden is een mooi voorbeeld

Een singelpark stimuleert bewegen

Van de zomer was de Schie al in trek
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Tijdens de zomer van 2020 kwam het los in Delft
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L3.
Zo’n mooie stad verdient toch 
mooie entrees?

Als je nu vanaf de A13 afslag 
centrum de stad in komt ont-
breekt het zicht op de Oost-
poort met mooi open groen. Met 
eenvoudige ingrepen kan dat 
veel beter.

Ook vanaf de andere toegangswe-
gen kan het beter. Bij de Hanos 
kan het talud toch ook groen?

En vanaf afslag Delft Noord?

De entrees van Delft verdienen meer aandacht en groen

Vanaf afslag Delft Centrum geen zicht op het mooie Delft met Oostpoort

Afslag Delft Noord biedt weinig trots Mooie kans op het talud te vergroenen

Afslag Delft Centrum 
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Voorstel Ben Kuipers om vervallen populieren te vervangen door bomen en open groen met uitstraling
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L4.
Durf groot te denken.

In Breda, Amstelveen en Hamburg 
gebeurt het al. Door de snelweg 
te overkappen maak je ruimte 
voor wonen, groen en recreatie. 

Het kost wat, maar dan heb je 
ook wat. Rust, ruimte en wonen 
in het groen...

Weg met die geluidsschermen. 
We maken een nieuw stuk stad! 
En meteen beter dan ooit.

Delft wordt ‘National Park’ met overkapte A13

Een groene verbinding naar het Bieslandse Bos en de Delftse hout zou natuurlijk geweldig zijn 

Schets Ben Kuipers voor overkapte A13 Natuurinclusief wonen boven de A13 kan ook
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Park OVER BOS Breda Prinsenbeek gaat over de A16 Hamburg legt drie parken over de A7, de langste snelweg van Duitsland

Amstelveen krijgt drie overkappingen over de A9, ontworpen met bewoners
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L5.
Delft droomt van een fijne 
fietsroute naar zee. Het beste 
alternatief voor de file en nog 
gezond ook.

Het strand is maar 50 minuten 
fietsen. Naar Kijkduin is nog 
geen 15 km. 

Uiteraard zijn er al fietspaden 
aangelegd, maar deze zijn on-
voldoende met elkaar verbonden.

Laten we een mooie route maken. 
Van Delft naar zee, hoezee!!

Fietspad van Delft naar zee

Onder de parken van Den Haag door zou prima kunnen.

Fietsen door het groen, wie wil dat nou niet
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Voor de stad

Op fijne gladde fietspaden heb je altijd ‘windje mee’
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L6.
Hoe geweldig zou het zijn als 
we het Wilhelminapark zouden 
kunnen verbinden met het Hof 
van Delftpark!

De scholen Stanislas en CLZ 
liggen dan ineens beide aan een 
prachtig park.

De A4 is klaar en de Prinses 
Beatrixlaan is nu veel breder 
dan nodig. Op dit plakkaat van 
asfalt wordt relatief weinig 
gereden. Kijk maar eens goed. 

Dit is misschien wel de beste 
plek voor nieuwe woningen. In-
breiding is veel beter dan uit-
breiding. En deze zone verbindt 
de Buitenhof met de rest van de 
stad.

Nu moet je nog door de Colijn-
tunnel en scholieren over de 
Stanislasbrug. Straks kun je 
heerlijk ontspannen wandelen in 
het park met appartementen en 
ov in de buurt.

Tsja, wat een kans! 

Meer woningen én meer groen, Beatrixpark biedt kansen!

Prinses Beatrixlaan met enkele auto’s Colijntunnel leuk opgefrist, maar blijft donker

Stanislasbrug verre van ideaal Weinig verbinding nu tussen Buitenhof en Delft

Maar hoe dan? De wijken moeten 
natuurlijk bereikbaar blijven. 

Meerdere opties zijn mogelijk:
- De weg plaatselijk versmallen
- De weg plaatselijk overkappen
- De weg plaatselijk verdiepen

Versmallen is het meest simpel 

uitvoerbaar en betaalbaar. 

Je zou een tijdelijke proef 
kunnen doen door de weg met 
groen te versmallen. Zo maak je 
een tijdelijke groene oversteek 
voor fietsers en voetgangers en  
kun je testen hoe het verkeer 
zich aanpast. De moeite waard!
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Impressie van een stadspark met woningen
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L7.
Reden genoeg om te investeren 
in onze gezamenlijke tuin.

Natuur nodigt uit tot ontmoeten, bewegen en inspiratie

De beste ideeën ontstaan buiten in de natuurBuiten spelen voor jong en oud
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Atletiekbaan in het groen

Water tappen in de stad kan steeds vaker

Vanaf de voordeur meteen een mooie hardlooproute

In Zwitserland noemen ze dit ‘vitaparcours’
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L8.
Nieuw groen is mooi, maar heeft 
aandacht en onderhoud nodig. 

Niet zo gek dat daar budget 
voor vrijgemaakt moet worden. 
Laten we daarop inzetten in 
Delft. Het biedt gezonde werk-
gelegenheid en de stad knapt er 
enorm van op.

Een groenmonitor kijkt regelma-
tig of buitenruimte wel handig 
is aangelegd. Zijn de olifan-
tenpaadjes inmiddels niet slim-
mer en leuker?

Ook is monitoring op onkruid en 
verval nodig. Als we er op tijd 
bij zijn, dan blijft onze groe-
ne stad mooi en leefbaar.

Groen moet je blijven doen

Olifantenpaadjes zijn vaak de beste route

Bewoners willen maar al te 
graag helpen. Werken in het 
groen, daar knapt lichaam en 
geest van op!
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Werken in het groen is gezond en gezellig 
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L9.
Het regent informatie over ver-
groening. Delft heeft een eigen 
platform nodig waar alle kennis 
wordt samengebracht.

De Papaver heeft onlangs een 
digitaal platform voor het ver-
groenen van de privétuin gelan-
ceerd: www.klimaatmaatdelft.nl

Nu nog een aanvullend platform 
voor alle kennis rondom de ver-
groening van onze gezamenlijke 
buitenruimte in Delft.

Wie doet er mee? Wellicht een 
aantal van deze organisaties...

Delft deelt kennis over groen en water
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Een digitaal platform waarop we alle kennis delen over groen en water in de stad
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L10.
Inwoners van Delft zijn niet 
van gisteren. In onze stad wo-
nen veel betrokken mensen met 
interesse, kennis en ervaring.

Niet alleen kennis van groen, 
biodiversiteit en klimaatadap-
tatie, maar ook ervaring met 
bewonersparticipatie, sociale 
cohesie, bestuurlijke processen 
en concrete projecten.

Bij Delftenaren zit heel veel 
energie!

Delft kan haar inwoners inzet-
ten door concrete projecten 
aan te wijzen met budget voor 
aanleg en onderhoud. Zo kunnen 
meerdere ideeën uit dit boekje 
werkelijkheid worden.

De gemeente hoeft het niet 
allemaal alleen te doen. Onze 
buitenruimte is van ons alle-
maal. 

Laat ons meehelpen om er een 
succes van te maken! 
 

Samen staan vergroeners sterk

Het Greenteam in Delft is de 
eerste groep bewoners die met 
dit boekje concreet aan de slag 
gaat. Wie volgt? 

Welke ambtenaar gaat intern de 
kar trekken? Welke politicus 
neemt het initiatief tot mooie 
groene plannen voor de volgende 
generaties. 

Welke woningbouwvereniging of 
ontwikkelaar zorgt ervoor dat 
ieder huis een natuurschuurtje 
krijgt? 

En vooral, waar kunnen bewoners 
straks terecht bij de gemeente? 
Komen er groencoaches of komt 
er misschien een loket? 
We kijken ernaar uit!

� green 
team
delft�



70

Voor de stad

Deelnemers BuytenHoutTafel als voorbeeld voor een sterke samenwerking met betrokkenen van een gebied
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colofon
Dit boekje is belangeloos door 
twee betrokken inwoners van 
Delft gemaakt. 

Dit alles naar aanleiding van 
drie inspirerende bijeenkomsten 
over het vergroenen van Delft, 
georganiseerd door Groen Links 
Delft in het voorjaar van 2020.

De ideeën en beelden dienen 
puur ter inspiratie, in de hoop 
dat het Delftenaren, project-
ontwikkelaars, woningbouwver-
enigingen, schoolbesturen, 
Hoogheemraadschap en Gemeente 
Delft enthousiast maakt de stad 
concreet groener te maken. De 
beelden uit het boekje komen 
voor een groot deel uit de drie 
presentaties van:

1. Dirk van Peijpe
‘Urban designer and founder of De Urbanisten’

2. Ben Kuipers
Landschapsarchitect in Delft

3. Miranda Nauta
Programmamanager ‘Rotterdam gaat voor groen’

Gemeente Rotterdam

Van de overige beelden is, waar 
mogelijk, de bron vermeld.

Beelden
P04, Groene straat: degezondestad.org

P08, Hardlopers: sportstad-utrecht.nl

P10, Straten van Delft: René en Peter van der

     Krogt

P11, Beestenmarkt: Fred Leeflang voor het AD

P13, Dakdokters: huisjeboompjebeter.nl

P14, Parkeernorm: Vexpansie2

P17, Groene gevels: Rufus de Vries

P23, Onderhoudsteam Delft: Werkze

P28, Regenton: natuurkieker.nl

P32, Lunchwandeling: AD

P33, Ouderen op schelpenpad: Marc Moussault

P34, Impressie inheemse planten: ASN

P35, Minibos schoolpein: Volkskrant

P36, Vlinders: National Geographic

P37, Boomkruin: team7-design.com

P41, Groene straat: woonbewust.nl

P49, Tuin van Bakkeren: In de buurt

P52, Hardloper Delft: Eleni Hoefsloot

P58, Breda Prinsenbeek: Juurlink en Geluk

P59, Fietspad Delfland: Natuurmonumenten

P60, Colyntunnel: René en Peter van der Krogt

P61, Natuurinclusieve woonwijk:

     Woonnieuws Zeist

P63, Hardloper Delft: In de buurt 

P69, BuytenHoutTafel

Makers 
Initief en vormgeving: Willeke van de Groep

Tekst: Sjoerdieke Feenstra en Willeke van de 

Groep, beide inwoners van Delft

Ondersteuning; Greenteam Delft

Met dank aan de sprekers en deelnemers van de 

drie groensessies.

Contact
Mocht u naar aanleiding van dit boekje concrete 

ideeën hebben of contact zoeken met de makers, 

stuur dan gerust een email naar:

greenteamdelft@gmail.com

Voor overige vragen en kennisuitwisseling over 

vergroening in Delft kunt u ook contact opnemen 

met de volgende deelnemers van de groensessies:

Huub van ‘t Hart

Secretaris Natuurbescherming Natuurlijk Delfland

hvthart@gmail.com / 06 1109 6106

Simon Huiberts en Frans Geerlink

Stichting Delftbloeit

Vergroenende vrijwilligersvereniging 

info@delftbloeit.nl.

Vogelwacht Delft e.o.

info@vogelwachtdelft.nl
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“Een leven zonder dromen 

is als een tuin zonder 

bloemen” 
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Dank voor alle inbreng
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