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NIEUWSBRIEF 

Nr. 6 – voorjaar 2017 

 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Het einde van het eerste kwartaal is inmiddels bijna in zicht en 2017 belooft politiek gezien een belangrijk jaar 

te worden. Ik denk aan de recente benoeming van onze nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt, de 

aankomende Tweede Kamer-verkiezingen en de effecten van de Trump-administratie in de VS. Op kleine 

schaal zal het ook voor ons als Ondernemersvereniging een belangrijk jaar worden.  

Gilbert Bal van Roots beleidsadvies komt in het tweede kwartaal met de uitkomsten van zijn onderzoek onder 

onze leden en daaraan gekoppeld een concreet advies en een activiteitenkalender. Hiermee kan ons bestuur 

een actievere rol gaan spelen dan het nu doet. Een aantal van u is al benaderd voor een interview.  

Daarnaast hopen we dit jaar het bestuur weer compleet te kunnen maken. We zijn nog steeds op zoek naar 

een bestuurslid ter vervanging van Joost Verhoeff.  

Ook zullen we dit jaar invulling geven aan een aantal concrete projecten zoals het verfraaien van de onder-

doorgangen van de A13, welkomstborden bij de entrees van de Delftse Hout en een nieuwe gebiedskaart. Ik 

kijk er vol vertrouwen naar uit om samen met u weer een aantal prachtige projecten te realiseren en ik hoop u 

te ontmoeten op de komende ALV op donderdag 22 juni. 

 Edo Garretsen, voorzitter 

 

KENNISMAKING MET 

Graag stellen we voor!  

Paul de Bree 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Ik ben 68 jaren jong, getrouwd met Hedy, heb 2 dochters en 

ben opa van 2 kleinzoons van 8 en 5 jaar. Ik woon al sinds 

1973 tot volle tevredenheid in Pijnacker. 

In mijn werkzame leven ben ik vooral actief geweest in de 

energiesector, het laatst in een directiefunctie bij het 

Energiebedrijf Eneco. Maar ook nu ben ik nog redelijk actief. Ik 

vervul diverse commissariaten, maar doe ook veel vrijwilligerswerk vooral op bestuurlijk niveau. Ik zoek daarbij 

vooral naar diversiteit, dat maakt het interessant en levendig voor mij. De focus ligt daarbij ook op Delft, een 

geweldige stad. Zo ben ik bestuurlijk  betrokken geweest bij Theater de Veste, VNO-NCW Delft, de 

adviescommissie van de Sociale raadslieden en momenteel o.a.  nog actief bij de Voetbalvereniging DHL, 

Duurzaamheidcentrum de Papaver en de uitvaartvereniging De Laatste Eer. 

Dit lijkt allemaal nog wel op werken, maar daarnaast ben ik ook nog actief met hobby’s bezig: ik wandel en 

fiets veel en maak veel mooie reizen. En natuurlijk is sportief bezig zijn met je kleinzoons een geweldige gift in 

het leven die ik dankbaar benut. 

Wat is je rol binnen de ondernemersvereniging? 

Sinds 2016 ik zit met plezier in de kascommissie van onze ondernemersvereniging.  

Laten we met elkaar ook onze ondernemersvereniging levendig houden met mooie ideeën. Met de uitwerking 

daarvan kan de Delftse Hout nóg een stukje mooier worden. 
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TERUGBLIK ALV 

Op 24 november 2016 vond bij WSD Plané de najaarsvergadering plaats, waarbij 29 mensen aanwezig waren. 

Tijdens deze vergadering werd de begroting voor 2017 goedgekeurd en Pim Meijkamp herbenoemd als 

penningmeester voor de komende 3 jaar. Daarnaast werd weer een aantal projectaanvragen goedgekeurd en 

een update gegeven van lopende projecten. Ook zijn inmiddels enkele projecten afgerond zoals het beheer 

van het belevingspad en de Fleurige Entrees fase 1 en 2. Na afloop van de vergadering werd tijdens een 

gezellige borrel nog even nagepraat. 

De voorjaarsvergadering op donderdag 22 juni 2017 vindt plaats bij De Natuurschuur. 

 

STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN 

- Groen doet goed – kinderdoekaart Buytenhout  

Het provinciale programma Groen doet Goed stimuleert dat 

kinderen naar buiten gaan. Het nieuwste product voor onze 

regio is de Doekaart Buytenhout, gefinancierd door Groen doet 

Goed en onze ondernemersvereniging. Op de kaart zijn plekken 

aangegeven waar je leuke dingen in de natuur kunt doen en 

staan tips voor eenvoudige activiteiten. Door de vormgeving van 

de kaart én het feit dat hij gratis verspreid wordt is het een leuk 

cadeautje om gericht weg te geven aan ouders met kinderen.  

Verspreiding: 

In eerdere communicatie per email hebben de leden aan kunnen 

geven hoeveel doekaarten ze willen hebben. Geen of te weinig 

kaarten besteld? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat van 

de ondernemersvereniging  (ovdelftsehout@hotmail.com) en 

vraag of er nog kaarten besteld kunnen worden. Bestellingen 

kunnen worden opgehaald bij De Papaver. Wilt u zo vriendelijk 

zijn even van tevoren te bellen (015-364 92 38) en het gewenste 

aantal door te geven? Dan kan het voor u klaar gezet worden. 
(Een bijdrage van Jack Boogmans, Duurzaamheidscentrum De Papaver) 

 

 

- Netwerk Delftse Hout  

Op 25 oktober 2016 was de tweede bijeenkomst van het netwerk Delftse Hout nieuwe stijl. Het netwerk kwam 

bijeen in een nieuwe ruimte van stadsboerderij BuytenDelft met als voorzitter Pim Meijkamp namens camping 

Delftse Hout/BuytenDelft. Meerdere onderwerpen kwamen ter sprake, waarbij er extra aandacht was voor 

punten vanuit het gebied. Zo werd er verteld over de cursus Gastheer van Buytenhout, over het naaktstrand en 

over de verjaardag (50 jaar in 2017!) van het Arboretum Heempark. Ook werden er vragen gesteld: zijn er nog 

meer partijen die last hebben van ratten? (lijkt zich te beperken tot terrein achter De Papaver), hoe zit het nu 

met de blauwalg/waterkwaliteit? (volgende keer zal het Hoogheemraadschap e.e.a. toelichten), is het mogelijk 

mailto:ovdelftsehout@hotmail.com
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om bewegwijzering richting rugby- en korfbalvelden te verbeteren? Is het mogelijk om informatie vanuit 

Groenplatform terug te koppelen?  

Toelichting Op Bestemmingsplan Delft Noord Oost 2017: 

Mireille Tiekstra (gemeente Delft) gaf een toelichting op het bestemmingsplan Delft Noord Oost 2017 dat 

grenst aan het Bestemmingsplan Delft Oost, waar de Delftse Hout in valt. Het bestemmingsplan Delft Noord 

Oost is grotendeels conserverend, met 3 onderdelen waar ontwikkelingen spelen, te weten: GGZ Delfland, 

Bieslandhof en IKEA. Het zal in 2018 worden vastgesteld. Het Bestemmingsplan heeft van 10 november t/m 21 

december ter inzage gelegen (via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ kun je zoeken naar bestemmingsplan Delft 

Noordoost). Op 21 november jl. is een informatie-avond georganiseerd, waarvoor ook de deelnemers van het 

netwerk Delftse Hout waren uitgenodigd.  

IKEA: 

Omdat IKEA direct grenst aan de Delftse Hout was Paul Luitwieler van IKEA aanwezig om in te zoomen op hun 

plannen om enkele problemen waar IKEA tegenaan loopt op te lossen zoals: het verbeteren van de verkeers-

stroom, andere plek en groenere fiets- en motorstalling, extra laadpunten elektrisch vervoer, meer groen, 

overdekte plekken voor de karretjes, zonnepanelen op nieuwbouw en op overkappingen en een andere opzet 

van de afvalstromen. 
 (Een bijdrage van Agnes van der Linden, Netwerk Delftse Hout) 

 

- Stadsboerderij / Paard en wagen 

De paardenbak is inmiddels nagenoeg klaar. Dit is grondig aangepakt met een goede drainage en een stevige 

omheining maar toch zo open mogelijk. Nu kan er worden gedacht aan het verbouwen van de stal of het 

bouwen van een stal én het kopen van paarden. Kortom; wordt vervolgd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Een bijdrage van Marietta (Jet) van der Duijn Schouten-Verloove, BuytenDelft) 

 

- Kerstballentocht 2016 

Tijdens de kerstvakantie hebben naar schatting zo’n 2000 mensen aan de inmiddels traditionele Kerstballen-

speurtocht meegedaan. Daarmee bereikte deze 30e editie een nieuw record! Het thema van de speurtocht was 

Winter, met vragen over bijv. Friese doorlopers, wintergasten en koek & zopie. Ruim 400 kinderen van 6 t/m 

12 jaar hebben hun antwoorden ingeleverd. Dit leverde de slagzin op: “Ook al vriest het dat het kraakt, ik ga 

toch…”. Die zin moest zo origineel mogelijk aangevuld worden om een prijs te winnen.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Nieuw dit jaar waren de aanbiedingsbonnen 

op het antwoordformulier van de 

Kerstballentocht. Diverse ondernemers in de 

Delftse Hout probeerden zo extra bezoekers 

te trekken. Op sommige dagen was het 

gezellig druk op de route en de reacties van 

het publiek waren zeer positief. Ook nieuw 

was de uitbreiding van de prijsuitreikings-

middag op zondag 15 januari. Na het 

uitreiken van de prijzen en het applaus voor 

de winnaars waren er twee voorstellingen 

van het Verba-natuurtheater “Natuur is een 

feest”. Het Groene Mannetje maakte zo van 

de prijsuitreiking een heel vrolijke middag 

voor de jonge en oudere bezoekers. 

De Ondernemersvereniging Delftse Hout 

heeft voor vijf jaar financiële ondersteuning toegezegd aan dit project. Dit jaar was er ook geld beschikbaar 

vanuit het project Groen doet Goed en was de speurtocht de spin off van de ‘Winterspelen in het Groen’. 

'Groen doet goed' is een project van verschillende groene partijen in de provincie Zuid-Holland, met als doel 

de jeugd meer buitenvertier te bieden. In het Delftse deel van dit project werken 7 groene organisaties samen: 

de Delftse Natuurwacht, Duurzaamheidscentrum De Papaver, IVN, Stadsboerderij en Waterspeeltuin 

BuytenDelft, Stadstuinderij BuitenLeeft, en Stichting Groenkracht. Zij hebben de handen ineengeslagen om een 

groot aantal buitenactiviteiten te ontwikkelen. Zo zijn deze ‘Winterspelen’ ontstaan. In de week van 25 februari 

t/m 5 maart werd ter afsluiting een waanzinnig leuk buitenprogramma georganiseerd. Meer informatie over 

deze week is te vinden op de sites van de deelnemende organisaties. 

Voor de volgende editie van de Kerstballentocht streven we ernaar die nog aantrekkelijker te maken. De 

Delftse Natuurwacht werkt hiervoor samen met Duurzaamheidscentrum De Papaver. 
(een bijdrage van Thea Rengers, Delftse Natuurwacht) 

 

- Fleurige entrees Delftse Hout 2e fase 

In oktober zijn de bloembollen van de 2
e
 fase de grond 

in gegaan aan de Brasserskade. Dit voorjaar zullen deze 

bloemen, maar ook die van de 1
e
 fase, de Delftse Hout 

weer opfleuren. 

 

 

 

 

NIEUWE PROJECTEN 

- Kaart en welkomstborden Delftse Hout 

Tijdens de ALV van de Ondernemersvereniging Delftse Hout hebben de aanwezige leden met ruime 

meerderheid ja gezegd op de ontwikkeling van een nieuwe kaart van de Delftse Hout.  
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Omdat het bestuur graag een actieve rol wil spelen in de uitvoering van het eigen beleid werd de aanvraag in 

dit geval door het bestuur zelf gedaan.  

De nieuwe kaart geeft invulling aan een aantal speerpunten uit het beleid van het bestuur, zoals vastgelegd in 

de ‘Visie 2015 - 2017’. Het gaat dan met name om de aandachtspunten ‘De toegankelijkheid van het gebied 

vergroten’ en bijdragen aan ‘De profilering en diversiteit van het gebied’.  

De kaart zal op aantrekkelijke wijze een overzicht bieden van de infrastructuur (soorten wegen, paden, routes), 

functies, voorzieningen en wetenswaardigheden van het gebied. De kaart zal ook duidelijk maken hoe de 

Delftse Hout aansluit op het aangrenzende 

(groen)gebied. 

Naast een papieren versie zal de kaart ook 

terug te vinden zijn op de tien 

welkomstborden die bij de ingangen van de 

Delftse Hout staan. Op verzoek van de leden 

zal tevens onderzocht worden in hoeverre 

de kaart ook de basis kan vormen voor een 

mogelijk later te ontwikkelen app.  
(Een bijdrage van Hans Hoeffnagel, bestuurslid) 

 

 

 

Detail van de oude kaart van de Delftse Hout.  

 

- Projectbegeleider viaducten 

Een van de zaken uit de Visie 2015-2017 die het bestuur wil aanpakken zijn de onderdoorgangen bij de 

Kortftlaan en de Tweemolentjeskade. Dit is een groot project in het kader van het verfraaien en veiliger maken 

van de entrees naar de Delftse Hout. Hier zijn meerdere partijen bij betrokken, zoals de gemeente, het 

Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. Het bestuur heeft aan de leden goedkeuring gevraagd – en gekregen 

– om voor dit project een externe projectbegeleider aan te stellen.  

  Onderdoorgang Korftlaan     Onderdoorgang Tweemolentjeskade  

 

- Opstart BuytenHoutTafel en omgevingsvisie BuytenHout 

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. De Vrienden van Biesland en een aantal ondernemers grijpen dat aan 

als een kans om zelf, van onderop, ideeën te ontwikkelen over de toekomst van BuytenHout-West. Zij richten 

een ‘BuytenHoutTafel’ op om met ondernemers en bewoners het gesprek aan te gaan over het gebied, met 

nieuwe vormen van beheer, samenwerking en ondernemerschap. Ze willen een Omgevingsvisie opstellen, om 

deze te laten vaststellen door de gemeenteraden van Delft en Pijnacker-Nootdorp. Het gaat dus anders dan 

voorheen: toen maakte de gemeente het beleid en mochten burgers en bedrijven meepraten. Nu maken be-

woners en ondernemers een visie en de gemeenten en terreinbeheerders mogen meepraten. Ondernemers-

vereniging Delftse Hout ondersteunt het maken van een plan van aanpak voor dit proces, om daarmee de 
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gemeenten en zoveel mogelijk andere partijen mee te krijgen. Bewoners en ondernemers nemen de verant-

woordelijkheid voor hun gebied en zoeken naar nieuwe vormen van democratie. Ook u bent van harte welkom 

om mee te doen. 
(Een bijdrage van Gé Kleijweg, BuytenHoutTafel) 

 

- Sportief Delftse Hout 

“Wie kent het rondje Grote Plas niet!” zo 

begonnen we de presentatie. De reactie was 

duidelijk!  

Het oorspronkelijke plan is ontstaan toen enkele 

ondernemers voor hun publiek een leuk, 

aantrekkelijk en makkelijk toegankelijk trimpad 

wilden door het recreatiegebied de Delftse Hout, 

inclusief een praktische kaart en een paar opstap-

/startpunten.  

De Delftse Hout is het recreatie gebied van Delft, met een gigantische potentie. Er wordt niet alleen door 

Delftenaren en de leden van de ondernemersvereniging zoals stichtingen, verenigingen, sportclubs en 

ondernemers gebruik van gemaakt. Maar ook toeristen, sporters, wandelaars en publiek uit omliggende 

gemeentes komen er graag. 

Na samenkomst van de gemêleerde werkgroep en het samenvoegen van enkele ideeën die in de koker zaten, 

resulteerde dit in het huidige conceptplan dat nu dieper uitgewerkt gaat worden. Na de presentatie op de ALV 

werd duidelijk dat er een hoop stakeholders zijn. Bij de vergadering waren ook gebruikers zoals hardlopers, 

bootcampers en nordic walkers aanwezig, die ook heel actief zijn in het gebied en graag meedenken. Na de 

presentatie was er de stemming, die positief was 

voor het project en werd aangenomen door de 

vergadering. De treffende opmerkingen, die bij 

het stemmen naar voren kwamen, worden 

meegenomen in het project.  

Half januari werden de projecten voorgelegd aan 

het bestuur van het Ondernemersfonds en 

hebben we een akkoord gekregen, mits we nog 

aan twee punten voldoen en uitleg geven. Maar 

dat zal zeker gebeuren als het plan rond is. 

Binnenkort komen de werkgroep en betrokkenen 

weer samen en zullen we iedereen op de hoogte 

houden.  
(Een bijdrage van Marc Lamey , werkgroep Sportief Delftse Hout en voorzitter WSD Plané) 

 

- Actieprogramma Delftse Hout 

De Ondernemersvereniging Delftse Hout heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma 

voor het gebied op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete 

projecten om de economische ontwikkeling van Delftse Hout te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de 

besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft. 

De aanpak van Roots om tot een actieprogramma voor Delftse Hout te komen, bestaat uit twee fases. In de 

eerste fase gaat het bureau met diverse stakeholders uit Delftse Hout in gesprek over de toekomst van het 

gebied. Doel van deze gesprekken is het verzamelen van ideeën om de toegankelijkheid van Delftse Hout te 

vergroten, de profilering van het gebied te versterken en de samenwerking in het gebied te stimuleren. Er kan 

gedacht worden aan acties op het gebied van ondernemerschap, arbeidsmarkt, infrastructuur, ruimtelijke 

kwaliteit, marketing, evenementen, etc.  
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In de tweede fase worden de ideeën getoetst op draagvlak bij de 

ondernemers en verenigingen in het gebied. Wat zijn volgens hen de 

belangrijkste acties, welke acties zouden volgens hen niet moet worden 

uitgevoerd en hebben zij wellicht nog andere ideeën? Het draagvlak 

wordt gepeild met behulp van een enquête die volgens planning eind 

maart, begin april onder de ondernemers en verenigingen in Delftse 

Hout wordt uitgezet.  

Het doel van het project is het opstellen van een actieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van de 

eerder genoemde doelstellingen van de ‘Visie 2015-2017’. De aanpak van Roots is eerder succesvol ingezet in 

onder andere Schieoevers. 
(Een bijdrage van Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies) 

 

PROCEDURE INDIENEN PROJECTAANVRAAG 
Heeft u een mooi idee voor een project en voldoet het aan de criteria van het 

Ondernemersfonds? Een plan of initiatief kunt u – met gebruik van het 

aanvraagformulier – toesturen aan het bestuur. Het aanvraagformulier vindt u op 

onze webpagina http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15. 

Ingediende projectaanvragen worden 2x per jaar ter goedkeuring aan de leden 

voorgelegd. 

 

NIEUWE LEDEN 
In november 2016 hebben we Atletiekvereniging AV’40 mogen verwelkomen als nieuw lid. 

De ondernemersvereniging telt nu 79 leden, waarvan 75 stemgerechtigd zijn. Een aantal leden is 2x lid: zowel 

als eigenaar als gebruiker van het pand. Daarnaast zijn er ook enkele ‘buitengewone leden’, zij zijn niet 

stemgerechtigd. De ledenlijst is terug te vinden op onze webpagina van het Ondernemersfonds. 

 

ONDERNEMERSFONDS 
Op dinsdag 17 januari jl. was de jaarlijkse Boerenkool & Bubbels deze keer bij Werkse!. En wat een opkomst! 

Meer dan 300 mensen waren aanwezig op deze netwerkborrel voor ondernemers en organisaties. De 

Nederlands kampioen pitchen, Joeri Schoenaker, nam ons mee in een boeiende pitch en vertelde de fijne 

kneepjes van het vak. Ook onze burgemeester, Marja van Bijsterveldt, mocht pitchen en zij gaf mee dat we 

trots kunnen zijn op Delft. De catering werd verzorgd door Yuri Verbeek en de firma van Buiten. Complimenten 

waren op zijn plaats want het was niet alleen erg lekker maar ook de bediening was gewoon top!  

Het Ondernemersfonds is aangesloten bij Delft 

Verbindt. Samen met de partners van het MKB, 

VNO NCW, Ruitenburg, Rabobank en SCMD 

organiseert het fonds mede de 

netwerkbijeenkomsten voor 2017. Rest dit jaar 

nog de zomerbarbecue en de Kracht van Delft.  

U bent van harte welkom op deze bijeenkomsten! 
(Een bijdrage van Marja Keizer, Fondsmanager Ondernemersfonds Delft) 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT 
Zijn er activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die u wil delen in de nieuwsbrief? Stuur uw 

informatie dan per e-mail naar ons secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief).  

De nieuwsbrief komt 2x per jaar uit (eind augustus/begin september en eind februari/begin maart). 

 

 

 

 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
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BELANGRIJKE DATA 

- Bestuursvergaderingen  
Donderdag 16 maart 2017 

Donderdag 11 mei 2017 

Donderdag 6 juli 2017 

Donderdag 31 augustus 2017 

Donderdag 12 oktober 2017 

- Algemene Ledenvergaderingen  
Donderdag 22 juni 2017 

Donderdag 30 november 2017 

- Deadline inzenden projectaanvragen  
Vrijdag 5 mei 2017 

Vrijdag 6 oktober 2017 

Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina. 

 

LINKS / CONTACT: 

- Website Ondernemersfonds:  
http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

- Webpagina Ondernemersvereniging Delftse Hout: 
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15 

- LinkedIn groep Delftse Hout: 
http://www.linkedin.com/groups/Ondernemersvereniging-Delftse-Hout-7426923/about  

- E-mailadres Ondernemersvereniging Delftse Hout: 
ovdelftsehout@hotmail.com  

 

 

COLOFON 

Bestuur:                  

Edo Garretsen, voorzitter      

Pim Meijkamp, penningmeester 

Nynke Hoitinga, algemeen bestuurslid 

Hans Hoeffnagel, algemeen bestuurslid 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Tekstcorrectie: Hans Hoeffnagel 

Adreswijzigingen: 

ovdelftsehout@hotmail.com 

Deze nieuwsbrief is geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

Printwerk en verzending is uitbesteed aan de Repro-afdeling van Ipse de Bruggen 

http://www.ondernemersfondsdelft.nl/
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