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NIEUWSBRIEF 

Nr. 7 – najaar 2017 

 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Voor u ligt alweer de 7

e
 editie van de nieuwsbrief van onze ondernemersvereniging. Een jubileumeditie want in 

november bestaat de Ondernemersvereniging Delftse Hout vijf jaar. Uiteraard zullen we daar tijdens de ALV op 

30 november op een feestelijke manier bij stilstaan. Met gepaste trots kijken we als bestuur terug op wat er in 

de afgelopen vijf jaar bereikt is en op welk punt we nu staan. Naast de vele mooie projecten die uitgevoerd 

zijn, is ook de rol van het bestuur veranderd van een passieve rol (het beoordelen van aanvragen en 

organiseren van de ALV) naar een meer actieve rol waarbij we ook zelf nieuwe projecten starten en realiseren.  

Er is inmiddels een duidelijke visie die onze vereniging een eenduidige koers geeft. En het in de laatste ALV 

aangenomen actieplan zorgt dat we heel duidelijk - op basis van uw wensen en prioriteiten als lid - kunnen 

werken aan verbetering van dit prachtige gebied.  Het bestuur is inmiddels versterkt met de komst van Pieter 

Kunz en Jaap Langhout is als projectmanager aangetrokken om ook de implementatie van het projectplan 

meer vaart te geven.  Voor mij als voorzitter na vijf jaar een goed moment om af te treden en ruimte te maken 

voor een nieuwe voorzitter. Tijdens de ALV zullen we uit het bestuur een nieuwe voorzitter kiezen. Langs deze 

weg wil ik iedereen alvast hartelijk bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren. Ik heb het met heel veel 

plezier gedaan!  Ik zie u heel graag op 30 november! 

 Edo Garretsen, voorzitter 

 

KENNISMAKING MET 

Graag stellen we voor!  

Pieter Kunz 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Sinds twee jaar ben ik voorzitter van Concordia Delft en vanuit die 

functie ook lid van de Ondernemersvereniging Delftse Hout. Ik heb 

jarenlang op directieniveau binnen TNT/PostNL gewerkt en ben nu 

actief als internationaal adviseur op het gebied van Post, Pakketten en 

Logistiek. 

Naast dit parttime werk ben ik vooral bestuurlijk actief en wil ik graag 

een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Zo probeer ik 

binnen Concordia mogelijkheden te creëren voor sporten voor 

ouderen en mensen met een beperking. We doen dat inmiddels met 

succes voor verschillende doelgroepen. Sinds een paar jaar ben ik 

actief zeezeiler en kun je mij regelmatig op de Noordzee aantreffen. 

Het liefst in regen en wind, maar onlangs ben ik ook met mooi weer naar Londen gezeild. 

Wat is je rol binnen de ondernemersvereniging? 

Ik ben net gekozen als bestuurder en wil mij binnen het bestuur inzetten om het onlangs goedgekeurde 

Actieprogramma Delftse Hout – en de investeringen die wij doen uit het Ondernemersfonds – op tijd en 

binnen budget uit te laten voeren en concreet te laten bijdragen aan het verbeteren van tal van zaken in ons 

mooie gebied het Delftse Hout. 
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Bent u ook geïnteresseerd in een bestuursfunctie of een andere rol binnen de ondernemersvereniging? Neem dan 

contact op met het bestuur via het secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief).  

 

TERUGBLIK ALV 
Op 22 juni 2017 vond bij Willem Felsoord (Ipse de Bruggen) de 

voorjaarsvergadering plaats, waarbij 21 mensen aanwezig waren. 

Tijdens deze vergadering werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd en 

Pieter Kunz benoemd als bestuurslid voor de komende 3 jaar. Daarnaast 

gingen de leden akkoord met de aanstelling van Jaap Langhout als 

projectcoördinator van het Actieprogramma Delftse Hout. Beide heren 

stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Gilbert Bal van Roots 

Beleidsadvies lichtte het actieprogramma toe. 

Er werd 1 projectaanvraag aan de leden voorgelegd en goedgekeurd: 

Groen doet goed Delft(se Hout) met 2 deelprojecten in Delftse Hout: De 

Naar Buiten! kalender en Belevingspad gaat digitaal. 

Na afloop van de vergadering werd tijdens een gezellige borrel nog 

even nagepraat en kregen alle aanwezigen een door de cliënten van het 

Willem Felsoord samengestelde goodiebag. 

De najaarsvergadering op donderdag 30 november 2017 vindt plaats 

bij Scouting Paulus. 

 

KENNISMAKING MET 

Graag stellen we voor!  

Jaap Langhout 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Mijn naam is Jaap Langhout, sinds 1999 getrouwd met Joyce en wij hebben twee prachtige dochters. 

Ik ben opgeleid en opgegroeid met commercie en communicatie en heb sinds mijn 23e meegewerkt in een 

familiebedrijf. Daarbij heb ik projectmanagement mijzelf eigen gemaakt met zelfstudie en gerichte 

opleidingen. 

In 2006 is mijn liefde voor Delft ontkiemd en steeds verder uitgegroeid. Sinds die tijd werk ik voor 

verschillende Delftse bedrijven en instellingen en creëer en produceer ik uitingen en content voor hun 

communicatiemix.  

Sinds 2010 heb ik gekozen voor een specialisatie op het 

gebied van online video en videomarketing. Tegelijk ben ik 

mijzelf gaan ontwikkelen als projectcoördinator voor 

Delftse ondernemersverenigingen.  

Ambitieus, enthousiast en gedreven om klinkende 

resultaten te bereiken waar iedereen baat bij heeft, dat zijn 

mijn persoonlijke doelstellingen. En daarmee probeer ik 

mijn bijdrage te leveren aan het algemeen belang. Dat doe 

ik sinds 2017 ook met veel plezier als secretaris in het 

bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Delft 

Stadsbreed. 

Wat is je rol binnen de ondernemersvereniging? 

Binnen de Ondernemersvereniging Delftse Hout heb ik de 

opdracht mogen aanvaarden om een aantal actiepunten te 

coördineren, die werden gedefinieerd vanuit de enquête die eind 2016 door de ondernemers werden ingevuld, 

en tevens binnen gestelde looptijd en binnen het budget te realiseren. Vanuit het actieprogramma voor 2017 

werden vijf concrete acties verder uitgewerkt. En voor de vier eerstgenoemde hieronder mag ik de coördinatie 

verzorgen. 
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Ik hoop jullie in de komende maanden veel te mogen ontmoeten en vertrouw erop dat ik jullie regelmatig kan 

informeren van goede stappen voorwaarts. 

Met hartelijke groet, Jaap Langhout 

 

ACTIEPROGRAMMA DELFTSE HOUT 

Afgelopen maanden heeft Roots Beleidsadvies voor de Delftse Hout een actieprogramma opgesteld. Met dit 

programma kan gericht worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Ondernemers-

vereniging Delftse Hout. De ondernemersvereniging heeft besloten om het actieprogramma als leidraad te 

gaan hanteren voor haar activiteiten in de komende jaren. Daarmee wordt gericht geïnvesteerd in de 

bedrijfsomgeving in Delftse Hout. 

In de komende periode zal worden gewerkt aan het vergroten van de toegankelijkheid van de Delftse Hout, 

het versterken van de profilering en het stimuleren van samenwerking. Dit gebeurt met behulp van de vijf 

onderstaande acties die als een samenhangend pakket worden uitgevoerd, waarbij de uitvoering wordt 

gecoördineerd door projectcoördinator Jaap Langhout. Het actieprogramma is te downloaden vanaf onze 

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

- Ontwikkelen van website voor Delftse Hout (voor bezoekers) 

Doel is om de (potentiële) bezoekers te enthousiasmeren voor de talloze mogelijkheden in het gebied. 

De basis voor de functionaliteitswens is gelegd. Er volgen de komende tijd verschillende overleggen, waardoor 

helder wordt hoe deze interactieve website, die ook geschikt moet zijn voor smartphones, enthousiasmerend 

werkt voor een bezoek aan ons stadspark, Delftse Hout. 

- Investeren in bewegwijzering bedrijven, instellingen en 

verenigingen in het gebied  

Doel is om bij passanten het gebied vanaf de ontsluitingswegen beter onder 

de aandacht te brengen en in het gebied zelf de attractieve locaties beter te 

bewegwijzeren. 

Er zijn een verkennend gesprek en een schouw geweest met de 

licentiehouder, die namens de gemeente Delft de bewegwijzering verzorgt. 

Naar aanleiding daarvan volgen een voorstel en begroting. 

- Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) 

entrees gebied  

Doel is om de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van de entrees van het 

gebied te vergroten. 

De gemeente Delft is verzocht om aan te geven in welke mate de Provincie 

Zuid-Holland en Rijkswaterstaat betrokken dienen te worden. Zodra dit 

helder is, zal om beschikbaarheid worden verzocht voor een schouw, 

waarna een concreet plan zal volgen. 

- Meer verlichting op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen  

Doel is om een goede inventarisatie te maken van knelpunten en als gevolg daarvan duurzame oplossingen te 

realiseren die de veiligheid(beleving) verbeteren. 

De gemeente Delft is verzocht om 

beschikbaarheid aan te geven 

voor een schouw met de 

projectcoördinator en een aantal 

bestuursleden. Aan de hand 

daarvan zal een concreet plan van 

aanpak worden opgesteld. 

 

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
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- Extra investeren in waterkwaliteit (Grote Plas e.o.)  

Deze actie is nog niet opgestart. 

 

NIEUWE PROJECTEN 

- Groen doet goed Delft(se Hout) met 2 deelprojecten in Delftse Hout: De Naar Buiten! 

kalender en Belevingspad gaat digitaal 

Het provinciebrede programma ‘Groen doet goed’ heeft tot doel om kinderen uit versteende buurten te 

stimuleren het buitengebied te bezoeken. In het programma voor Delft staat m.n. de Delftse Hout centraal als 

buitenplek voor het programma dat door een coalitie van groene Delftse organisaties is samengesteld. 

De Naar Buiten! kalender: de organisaties werken samen aan een kalender vol groene activiteiten voor 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en hun ouders. In de periode juli 2017 t/m juni 2018 staan er 3 grotere 

evenementen op het programma: de Winterspelen, de Seizoenstart en de Modderdag. Er wordt intensieve 

samenwerking gestart met Kidsproof.nl, dat een groot bereik heeft gericht op gezinnen met kinderen in de 

regio. 

Belevingspad gaat digitaal: het Belevingspad krijgt een nieuwe impuls met de uitbreiding van een object, en 

verdere afspraken rondom beheer en het digitaliseren via een beleefroute app.  

 

AFGERONDE PROJECTEN / STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN 

- Netwerkbijeenkomst inclusief golfwedstrijd en clinic 

Van 7 tot en met 11 juni 2017 organiseerde Concordia Delft een golftoernooi 

met op de openingsdag verschillende activiteiten, waaronder de 

openingswedstrijd voor mensen met een beperking waar de Burgemeester 

van Delft de afslag verrichtte.  

Aansluitend organiseerde Concordia Delft in samenwerking met 

Ondernemersvereniging Delftse Hout een netwerkbijeenkomst met 

golfwedstrijd en clinic 

voor alle ondernemers 

in Delft. Meer dan 40 

ondernemers meldden 

zich hiervoor aan en 

leerden de beginselen 

van het golfen in een 

clinic of deden mee 

aan de wedstrijd. Na afloop stond er een heerlijk buffet 

klaar waar iedereen buiten op het terras van kon 

genieten. 

- Netwerk Delftse Hout  

Op 18 april 2017 vond de 3
e
 netwerkbijeenkomst Delftse Hout plaats bij HANOS.  

Gebiedsvisie 

De gebiedsvisie uit 2008 is in principe nog actueel. De visie fungeerde als onderlegger voor het bestemmings-

plan en is ook opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 

27 juni 2013 en geldt in principe voor 10 jaar. Het opstellen van een nieuwe gebiedsvisie staat niet op de plan-

ning van de gemeente. Wel komt er straks met de invoering van de Omgevingswet een omgevingsvisie voor 

heel Delft. In 2023 zou er dan voor de Delftse Hout e.o. een nieuw planologisch kader opgesteld moeten 

worden. Een bestemmingsplan als zodanig bestaat dan niet meer, dat wordt een omgevingsplan. De huidige 

visie is te vinden op https://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Natuur_en_recreatie/Delftse_Hout 

Verschillende partijen in het gebied zijn met (ingrediënten voor) een (gebieds)visie bezig: 

- Ondernemersvereniging: zie het Actieprogramma Delftse Hout. 

- De Papaver: InHolland heeft onderzocht in hoeverre de Korftlaan verbeterd kan worden, met name voor De 

Papaver. Door wat aanpassing van de drie dubbele bomenrij, is het mogelijk om meer licht en onder-

https://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Natuur_en_recreatie/Delftse_Hout
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begroeiing te creëren waardoor o.a. een vlinder- en bijenbiotoop kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een 

rapport opgesteld.  

- Gemeente Delft: Opstellen van inrichting- en beheerplan: Onderzoek van InHolland gericht op het 

verhogen van de belevingswaarde, de kwaliteit en de biodiversiteit van het gebied. Aandachtspunten die 

daarbij aan de orde kwamen: Beleving (doelgroepen), Routes, Identiteit en diversiteit, Ecologische waarde en 

Recreatiemogelijkheden. De resultaten bieden ingrediënten voor het nemen van inrichtings- en beheer-

maatregelen (o.a. bijenlint). Er wordt nu een eerste schets gemaakt.  

- De Vrienden van Biesland: organiseert de Buytenhoutttafel (zie hieronder).  

En verder… 

- bestaat het Arboretum Heempark dit jaar 50 jaar 

- werd in weekend van 17 en 18 juni vanuit de metropoolregio een campagne georganiseerd “je stad uit” 

met diverse arrangementen, waaronder 2 in de Delftse Hout en 5 in Buytenhout. 

- Kwam de vraag naar voren of studenten ook bij de Delftse Hout worden betrokken? Zij organiseren 

regelmatig bijeenkomsten in de buurt van Plané (naar het eiland) en laten dan bij Plané ook spullen leveren. 

Dat geeft overlast en is niet de bedoeling. 
(Een bijdrage van Agnes van der Linden, Netwerk Delftse Hout) 

- Opstart BuytenHoutTafel en omgevingsvisie BuytenHout 

De ondernemersvereniging Delftse Hout en het 

ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp-West 

hebben elk de BuytenHoutTafel € 5.000 subsidie 

gegeven voor het opstellen van een plan van 

aanpak voor een Gebiedsvisie volgens de nieuwe 

Omgevingswet die in 2019 ingaat. De 

BuytenHoutTafel heeft met deze gelden het bureau 

Alterra opdracht kunnen geven een dergelijk plan 

op te stellen. Het wordt in september 2017 

opgeleverd. De BuytenHoutTafel zal het plan van 

aanpak gebruiken voor het maken van afspraken 

met de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp om 

in samenwerking daadwerkelijk de Gebiedsvisie op 

te gaan stellen. Van onderop, waarbij de 

ondernemers een belangrijke rol kunnen spelen. 

Naar verwachting zullen de gemeenten en de BuytenHoutTafel in het najaar een besluit nemen over de 

aanpak. 

De BuytenHoutTafel is op 1 juni 2017 met een bijeenkomst officieel naar buiten getreden. Er waren circa 30 

bezoekers, waaronder ondernemers, groene organisaties en vertegenwoordigers van de gemeenten Delft en 

Pijnacker-Nootdorp. De betrokken wethouders waren verhinderd vanwege raadsvergaderingen.  
 (Een bijdrage van Gé Kleijweg, BuytenHoutTafel) 

- Sportief Delftse Hout 

De werkgroep is in gesprek met de gemeente, die inmiddels een beheersplan heeft opgesteld. Er is ook een 

website waar meer informatie te vinden is: http://www.sportiefdelftsehout.nl/  

 

PROCEDURE INDIENEN PROJECTAANVRAAG 
Het Ondernemersfonds Delft biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die 

gezamenlijk een project willen uitvoeren om hun gebied of de stad schoner, veiliger en 

gezelliger te maken. Het fonds werkt stadsbreed, maar wel volgens een gebiedsgerichte 

aanpak. Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen aanvragen bij het fonds indienen. 

Als het bestuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de ondernemersvereniging het project 

uitvoeren. Na afloop van het project kan een declaratie bij het fonds worden ingediend. 

Heeft u een mooi idee voor een project, voldoet het aan de criteria van het 

Ondernemersfonds en sluit het aan bij de visie van Ondernemersvereniging Delftse Hout? Een 

http://www.sportiefdelftsehout.nl/
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plan of initiatief kunt u – met gebruik van het aanvraagformulier – toesturen aan het bestuur. Zowel het 

aanvraagformulier als de visie vindt u op onze webpagina https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-

a13-15. Ingediende projectaanvragen worden 2x per jaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

 

NIEUWE LEDEN 
Dit voorjaar hebben we Stalhouderij Delftse Hout VOF mogen verwelkomen als - vooralsnog ‘buitengewoon’ - 

lid. De ondernemersvereniging telt nu 80 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 

- Delft Verbindt 

Sinds september 2016 hebben de organiserende partijen van Boerenkool & Bubbels, de ZomerBBQ en de 

Kracht van Delft de handen ineengeslagen om voortaan gezamenlijk deze netwerkbijeenkomsten te 

organiseren. In Delft Verbindt zitten het Ondernemersfonds Delft, MKB, VNO-NCW, Rabobank, SCMD en 

Ruitenburg.  

Boerenkool & Bubbels (bij Werkse!) en de 

ZomerBBQ (in de Botanische Tuin) liggen 

inmiddels achter ons en waren met een 

opkomst van meer dan 300 personen druk 

bezocht. Ook onze burgemeester Marja van 

Bijsterveldt en meerdere wethouders en 

ambtenaren waren aanwezig.  

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst is de 

Kracht van Delft op maandag 20 november 

2017 in Theater De Veste. Komt u ook? 

Inschrijven kan via de website van Delft 

Verbindt: https://www.delftverbindt.nl/  

Wij zijn al weer bezig met de netwerkbijeenkomsten voor 2018. Netwerkbijeenkomsten die voor u niet alleen 

inhoud hebben, maar waar ook de juiste sfeer heerst om collegae te leren kennen. Wij begroeten u graag bij 

de Kracht van Delft of bij een van de andere netwerkbijeenkomsten in 2018! 

Hartelijke groet, 

Marja Keizer (Fondsmanager Ondernemersfonds Delft) 

 

BELANGRIJKE DATA 

- Bestuursvergaderingen  
Donderdag 12 oktober 2017 

- Algemene Ledenvergaderingen  
Donderdag 30 november 2017 

- Deadline inzenden projectaanvragen  
Vrijdag 6 oktober 2017 

Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina. 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT 
Zijn er activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die u wilt 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 (september en maart). 

 

 

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
https://www.delftverbindt.nl/


 
 

 
7 

 

UIT DE OUDE DOOS 
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LINKS / CONTACT: 

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

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

- LinkedIn groep Delftse Hout: 
https://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 

Pieter Kunz, algemeen bestuurslid 

Jaap Langhout, projectleider 

 

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 

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
https://www.linkedin.com/groups/Ondernemersvereniging-Delftse-Hout-7426923/about
mailto:ovdelftsehout@hotmail.com
mailto:ovdelftsehout@hotmail.com

