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NIEUWSBRIEF 

Nr. 10 – voorjaar 2019 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Voor u ligt alweer de 10

e
 editie van onze nieuwsbrief, die u dit keer weer per post ontvangen heeft. Zoals altijd 

houden we u op de hoogte van de thema’s uit ons actieprogramma en andere nieuwe en lopende projecten. 

Zo af en toe valt er ook iets te vieren zoals een jubileum of een nieuwe bewoning voor de bezoekende oever-

zwaluw.  

Het zal u niet ontgaan zijn dat het Hoogheemraadschap van Delfland volop bezig is met het uitvoeren van 

maatregelen om de waterkwaliteit van de Grote Plas te verbeteren. De ondernemersvereniging zal, zodra deze 

werkzaamheden gereed zijn, samen met het Hoogheemraadschap een publieksactie opzetten om de ge-

bruikers erbij te betrekken. 

Helaas gebeuren er in ons mooie gebied ook vervelende zaken zoals inbraak en vandalisme waar diverse 

verenigingen en ondernemers de laatste tijd mee te maken hebben gehad. De ondernemersvereniging houdt 

het in de gaten en zal initiatieven en maatregelen om deze vervelende ontwikkeling tegen te gaan zo mogelijk 

steunen middels een project. Ook zijn we in gesprek met gemeente en provincie voor het verbeteren van 

verlichting en investeren in de aantrekkelijkheid van het gebied. Dit zijn onderwerpen uit ons actieprogramma 

waarover u in deze nieuwsbrief meer kan lezen. Wellicht kan het tegengaan van vandalisme en inbraak op de 

agenda komen van een volgende bijeenkomst van het Netwerk Delftse Hout. 

Pim Meijkamp, voorzitter 

Het bestuur is op zoek naar een extra bestuurslid, waarbij – gezien de samenstelling van het huidige bestuur – de 

voorkeur uitgaat naar een ondernemer. Het bestuur vergadert 6x per jaar. 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  
De najaarsvergadering werd gehouden in de Natuurschuur 

(bij de 60-jarige Natuurwacht), onder het genot van 

heerlijke soep, broodjes en fruit verzorgd door De 

Schaapskooi. Tijdens de ALV kreeg voorzitter Matthieu 

Groenewegen een cadeau overhandigd en na afloop 

werden de leden door de Natuurwacht getrakteerd op 

drankje. 

Er was één  projectaanvraag ingediend, voor de plaatsing 

van een oeverzwaluwwand, die unaniem door de leden 

werd goedgekeurd. Meer daarover verderop in deze 

nieuwsbrief. 

Verder werden de leden weer uitgebreid bijgepraat over het actieprogramma en andere actuele zaken die van 

belang zijn. Ook werd – zoals altijd bij de najaarsvergadering – de begroting voor 2019 besproken.  

Naar aanleiding van de financiële jaarstukken en de weinige nieuwe projectaanvragen die worden ingediend, 

doet het bestuur een oproep om toch vooral met ideeën voor nieuwe projecten te komen.  
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De voorjaarsvergadering op donderdag 27 juni 2019 vindt plaats bij Tuincomplex Biesland van ATV Levenslust.  

Bent u lid van onze ondernemersvereniging en wilt u ook een keer uw locatie openstellen voor de Algemene 

Ledenvergadering? Neem dan voor meer informatie contact op met ons secretariaat. Het e-mailadres vindt u 

onderaan deze nieuwsbrief. 

 

ACTIEPROGRAMMA DELFTSE HOUT 
Ten aanzien van het activiteitenprogramma is er weer goed 

nieuws te melden. Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen 

wordt een uitgebreide toelichting en inhoudelijke presentatie 

gegeven. Wilt u op de hoogte blijven, dan adviseren wij u naar 

onze ledenvergaderingen te komen. Het actieprogramma is te 

vinden op https://www.chainels.com/delftsehout en 

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

- Ontwikkelen van website voor Delftse Hout  

(voor bezoekers) 

Onze website BeleefDelftseHout.nl is live.  Belangrijk is om alle 

evenementen en relevant materiaal aan te leveren om op deze mooie 

website te laten plaatsen. De bezoekers van Delftse Hout zullen op 

verschillende manieren worden gewezen op de inhoud van de 

website en alles wat is te beleven in ons mooie gebied. 

Kijk dus snel even op www.beleefdelftsehout.nl en stuur uw eigen 

tekst en foto naar hallo@beleefdelfstehout.nl  

- Investeren in bewegwijzering bedrijven, instellingen en 

verenigingen in het gebied  

Onlangs heeft het bestuur van de ondernemersvereniging op 

verzoek een uitgewerkte offerte ontvangen voor een plan dat alle ondernemingen, instellingen en 

verenigingen in ons gebied een kans om op de bewegwijzering te komen.  

Momenteel worden de voorstellen door het bestuur beoordeeld. Binnenkort verneemt u van ons de 

mogelijkheden voor uw bedrijf, vereniging of instelling.   

     
 

https://www.chainels.com/delftsehout
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
https://www.beleefdelftsehout.nl/
http://www.beleefdelftsehout.nl/
mailto:hallo@beleefdelfstehout.nl
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- Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied en  

betere verlichting op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen  

Het bestuur van de ondernemersvereniging Delftse Hout werkt hard om stakeholders te betrekken en zoekt 

naar cofinanciering om de ambities waar te maken.  

De twee ‘entreetunnels’ tussen ons gebied Delftse Hout en de stad, bij Korftlaan en Tweemolentjeskade, zullen 

- als het aan het bestuur ligt - in de toekomst een metamorfose ondergaan. De eerste hopen wij in 2019 te 

realiseren en de tweede staat voor 2021 op het programma. Een verbeterd veiligheidsgevoel en verfraaiing zijn 

de primaire doelstellingen. De eerste tunnel krijgt het thema Gouden Eeuw. 

Vanuit veiligheid, verkeersstromen en beheer openbare ruimte zal worden beoordeeld hoe de gemeente kan 

bijdragen aan deze projecten. Hierbij zullen ook Rijkswaterstaat en Provincie Zuid Holland aangesloten 

worden. 

Onlangs heeft het bestuur ook overleg gehad met wethouder Brandligt - portefeuillehouder van de Delftse 

Hout - om deze ambities kenbaar maken. De wethouder weet initiatieven uit de private hoek zeer te 

waarderen en heeft binnen de gemeente gezocht naar de juiste aansluiting om onze ambities af te stemmen. 

Daaruit is gebleken, dat er zeer weinig verlichting in Delftse Hout gewenst is en dat de huidige verlichting niet 

gepland staat om te vervangen.  

Het bestuur van ondernemersvereniging Delftse Hout ziet echter nut en noodzaak om betere verlichting te 

realiseren in het gebied en wil daarvoor samen met de gemeente Delft en TU Delft optrekken om verlichting 

daar waar mogelijk ook slimmer te maken. 

- Extra investeren in waterkwaliteit (Grote Plas e.o.)  

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de 

gemeente Delft werken samen aan het ver-

beteren van de zwemwaterkwaliteit in de 

zwemplas Delftse Hout. Door het maken van 

nieuwe waterverbindingen, de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers, ondiepe geulen en 

drijvend groen, ontstaat meer doorstroming 

en een beter ecologisch evenwicht. De maat-

regelen moeten leiden tot minder blauwalg 

in de zwemplas en daarmee tot meer zwem-

plezier in de zomer. 

Sinds december ligt er 100m2 drijvend groen 

voor Windsurfing Delft Plané en inmiddels is 

aannemer GKB Realisatie gestart met het 
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aanleggen van de natuurvriendelijke oevers en nevengeulen. Hiervoor zijn eerst bomen en struiken verwijderd 

om ruimte te maken. De werkzaamheden worden voor de start van het zwemseizoen – op 1 mei 2019 – 

afgerond.  

Een bijdrage van Thecla den Hoed (Senior communicatieadviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland) 

 

AFGERONDE PROJECTEN / STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN 

- Kaart Delftse Hout 

Zoals u weet is er vorig jaar een mooie nieuwe versie van de plattegrond van de Delftse Hout gemaakt. Is uw 

voorraad plattegrondjes (bijna) op? Dan kunt u bij Vakantiepark Delftse Hout uw voorraad aanvullen. 

- Kerstballentocht 

De 32
e
 Kerstballentocht weer vaak gelopen!  

Tijdens de kerstvakantie hebben naar schatting zo’n 1500 mensen de 

Kerstballentocht gelopen, die voor de 32e keer werd georganiseerd 

door de Delftse Natuurwacht en De Papaver, en met dank aan WSD 

Plané voor de hulp bij het ophangen van de ballen. De vragen-

boekjes waren ook dit jaar af te halen bij De Papaver, stadsboerderij 

BuytenDelft en Het Rieten Dak. Het merendeel van de vragen ging 

over ‘Een microscopische ontdekkingsreis door de polder’, wat ook 

de titel was van de tentoonstelling die toen bij De Papaver stond. De 

vraag over de leeftijd van het beerdiertje werd de meest besproken 

vraag. Het antwoord was te vinden in de tentoonstelling. Door de 

werkzaamheden rond de Grote Plas werd de route iets aangepast. 

Het weer tijdens de kerstvakantie was redelijk. Dat zorgde ervoor dat 

ca. 700 boekjes opgehaald werden; door jonge gezinnen, maar ook 

door opa’s/oma’s met kleinkinderen en ‘oudere’ vriendengroepjes. 

Ruim 300 kinderen van 6 t/m 12 jaar hebben hun oplossing 

ingeleverd. De juiste antwoorden leverde de slagzin op “Wat ik graag 

zou willen ontdekken is…”.  De prijswinnaars wilden bijvoorbeeld 

ontdekken: … hoe kleine dieren gekke bekken trekken/… hoe je kunt 

zien dat een dier verliefd is/ … waarom hebben koeien vlekken/… of 

een duizendpoot echt duizend poten heeft/ … of er ook gorgels in de Delftse Hout leven. De prijswinnaars 

Antonia, Pien, Tristen, Nick, Lieke, Amber en Janne ontvingen hun prijs op zondag 13 januari in De Papaver. 

Een onderdeel van de prijs was de Theatervoorstelling “Kolder in de polder”, verzorgd door Peet Vermeulen 

van Verba Productie. De zaal was vol en iedereen genoot met volle teugen. 

Een bijdrage van Thea Rengers (Duurzaamheidscentrum De Papaver) 

- Sportief rondje Delftse Hout 

Met het mooie lenteweer van de afgelopen 

tijd werd er veel gebruikgemaakt van de 

nieuwe sporttoestellen, van kind tot senior 

en van wielrenner tot nordic walker. Alle 

omgezaagde boomstammen rondom WSD 

Plané lieten deze fanatiekelingen links 

liggen en ze voerden bijna alle oefeningen 

uit die op de borden staan aangegeven. 

Ook kinderen zijn enthousiast! Een sportief 

en creatief kind tegenwoordig ziet gewoon 

een superschommel. 
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We zien wel dat er voor het bereiken van de toestellen 

veel drassige grond is.  Maar dat drukt voor velen niet de 

pret. 

Ook wordt van de zieke boom naast de toestellen die 

omgezaagd is op een hoogte van circa 70 cm, dankbaar 

gebruikgemaakt. 

Bent u nog niet bij de sporttoestellen geweest? Kom een 

keer even langs, het is zeker de moeite waard! 

Een bijdrage van Marc Lamey en Gert Jan Prins (WSD Plané) 

 

NIEUWE PROJECTEN 

- Zwaluwwand 

Na een voorspoedige start met piketpaaltjes (maar wat is daar moeilijk aan) werd er door de firma Harteveld 

een grote hap uit de heg genomen. De bovenste laag weidegrond werd er afgeschraapt en een flink zandbed 

moest er uitnodigend bij komen te liggen. De kleilaag daaronder zorgt voor een stevige bedbodem. 12 flinke 

betonnen wanden zijn er stuk voor stuk op geplaatst met kunststof keringen ertussen tegen het 

verschuiven. Aan de binnenzijde is er rondom een stevige hardhouten bint met bouten bevestigd om 

eventueel uitdijen te voorkomen. Er ligt zelfs drainage in. Het speciale zand is gestort en aangetrild. En nu kon 

de gatenboorder 216 rond 10 gaten boren. Een langdurige klus. Maar betonwanden inclusief gaten zijn veel 

duurder dan achteraf de gaten boren. De hap uit de heg wordt uiteindelijk een inham om mensen de 

gelegenheid te geven iets dichterbij te komen en men hoeft niet aan de weg te staan. 

Rest nu nog om de bovenkant 

in te zaaien voor een mooie 

bloemenhoed (misschien weer 

een broedende scholekster 

zoals vorig jaar?) en een kleurig 

informatiebord. De oeverzwaluw 

die dit gaat weigeren wil ik best 

ondankbaar noemen. 

Een bijdrage van Hans Zweekhorst 

(Vogelwacht Delft e.o.) 

 

 

Het bestuur roept op tot het indienen van nieuwe ideeën die voldoen aan de doelstellingen van het 

Ondernemersfonds Delft (zie de procedure hieronder). Projectaanvragen die voor 9 mei 2019 worden ingediend 

en aan de criteria voldoen, worden bij de ledenvergadering op 27 juni 2019 voorgelegd aan de leden. 

 

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 Ondernemers-

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

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

 De Kracht van Delft Verbindt 

Mede-oprichter en -eigenaar van architectenbureau cepezed Jan 

Pesman is bij De Kracht van Delft Verbindt op 12 november 2018 

uitgeroepen tot ‘Delftse Ondernemer van het Jaar’. Hij kreeg 

daarvoor de Joost Verhoeff award, vernoemd naar ons oud-

bestuurslid die afgelopen zomer overleed en die een belangrijke rol 

heeft gespeeld in het verbinden van Delftse ondernemers. De prijs 

werd uitgereikt door burgemeester Marja van Bijsterveldt. 

 Bruisend Delft Verbindt 

Op 21 januari jl. was er de jaarlijkse Bruisend Delft Verbindt 

(voorheen Boerenkool & Bubbels). Deze keer was als locatie 

gekozen voor Perspektief aan de Vulcanusweg. Meer dan 300 

Delftse ondernemers waren aanwezig met prikkelende pitches, 

goede gesprekken en volop nieuwe ideeën voor het nieuwe 

jaar. Met daarbij heerlijke gerechtjes en een glas bubbels was 

het een warm en sfeervol samenzijn. Burgemeester Marja van 

Bijsterveldt zei in haar speech trots te zijn op Delft en haar 

ondernemers.  

 

 Delft Verbindt zomerbarbecue 

Op maandag 1 juli 2019 wordt de jaarlijkse zomerbarbecue van 

Delft Verbindt gehouden. Net zo inspirerend als de andere 

netwerkbijeenkomsten van Delft Verbindt. De locatie wordt later 

bekendgemaakt. Houd u alvast een gaatje in uw agenda vrij?  

Met hartelijke groet, Marja Keizer, fondsmanager 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT 
Zijn er activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die interessant zijn voor bezoekers en gebruikers? 

Stuur uw informatie dan per e-mail naar hallo@beleefdelftsehout.nl en wij plaatsen het in de activiteitenkalender 

op de website. 

Activiteiten die interessant zijn voor ondernemers, verenigingen en overige organisaties in ons gebied kunnen op 

Chainels worden geplaatst. 

 

JUBILEA EN ONDERSCHEIDINGEN 

 10-jarig bestaan WestCord Hotel Delft 

In de week van 29 november t/m 7 december 2018 vierde het WestCord Hotel 

Delft zijn 10-jarig bestaan. Bestuurslid Nynke Hoitinga verraste onze oud-

voorzitter Edo Garretsen, tevens general manager van het hotel, met een 

bezoekje en uiteraard een presentje. 

 60-jarig bestaan Natuurwacht Delft 

De Delftse Natuurwacht heeft op zaterdag 22 september 2018 haar 60-jarig 

jubileum gevierd, met een heel speciale feestdag: leuke activiteiten voor alle 

leden, een receptie voor ouders en genodigden en een afsluitende BBQ voor 

alle vrijwilligers. 

In het ochtendprogramma rouleerden de leden langs drie workshops, te weten een tekenworkshop (verzorgd 

door Bart van der Kraan van Studio Bajo, die al jaren de strip in het clubblad, de Bliksum, verzorgt), een 

escaperoom-spel (om er voor te zorgen dat het Natuurwacht-eendje uit zijn kooi bevrijdt werd, zodat de 

Natuurwacht nog jaren door kan gaan!) en een geocache-route (om de schat te vinden).  

mailto:hallo@beleefdelftsehout.nl
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’s Middags werd met leden, ouders en genodigden stilgestaan bij de 

bijzondere ‘leeftijd’ en werd, door een van de oprichters van de 

Natuurwacht en het jongste lid, het nieuwe buitenbord met een fris 

nieuw logo onthuld. Alle kinderen en vrijwilligers ontvingen een T-

shirt en/of hoody als cadeautje, met achterop een afbeelding van 

het nieuwe bord.  

Om ook de vrienden in Estelí, de Ecokids, mee te laten genieten van 

dit jubileum, heeft de Natuurwacht haar Natuurkoffer Water in het 

Spaans laten vertalen. Op 22 september heeft de voorzitter de 

Spaanse koffer overhandigd aan een van de begeleidsters van de 

Ecokids, die toevallig op dat moment op bezoek was in Nederland. 

We hopen als Natuurwacht nog heel veel jaren door te kunnen 

gaan en nog veel jongeren mee te nemen in het beleven en 

ontdekken van de natuur, waardoor hopelijk nog meer begrip en 

waardering ontstaat voor alles wat ‘groeit en bloeit’ in onze 

leefomgeving. 

Een bijdrage van Thea Rengers (Natuurwacht Delft) 

 

OVERIG NIEUWS EN INGEKOMEN STUKKEN 

 Verduurzaming 

Energiebesparing voor bedrijven wordt steeds belangrijker. Nieuwe regelgeving vereist van veel bedrijven dat 

zij voor 1 juli 2019 aangeven welke verplichte maatregelen zij wel of niet hebben genomen. Kantoren moeten 

per 2023 minimaal op het niveau van energielabel C zijn. Dit vloeit voort uit afspraken die op mondiaal en 

Europees niveau zijn gemaakt. Ook voor Delftse bedrijven zijn er subsidies en regelingen die het investeren in 

verduurzaming financieel interessant maken. 

De gemeente wil samen met bedrijven, bedrijfsverenigingen en 

ondernemersfondsen bedrijven en bedrijventerreinen verduurzamen. Daarom 

ondersteunt, adviseert en werkt de gemeente samen waar dat gewenst is. 

De gemeente biedt bedrijven twee ondersteunende adviesdiensten aan: 

1) MKB maatwerk energiescan waar de gemeente 50% van de kosten betaalt 

2) Advies/ondersteuning bij SDE+ subsidie aanvraag 

Meer informatie over verduurzaming, subsidies en financiering is te vinden op de website van de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl.  

 

VERGADER- EN EVENEMENTENKALENDER 

- Bestuursvergaderingen  
Donderdag 21 maart 2019 

Dinsdag 14 mei 2019 

Donderdag 18 juli 2019 

Donderdag 5 september 2019 

Donderdag 17 oktober 2019 

- Algemene Ledenvergaderingen  
Donderdag 27 juni 2019 

Donderdag 28 november 2019 

- Deadline inzenden projectaanvragen  
Woensdag 8 mei 2019 

Vrijdag 11 oktober 2019 

Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina. 

- Delft Verbindt zomerbarbecue 
Maandag 1 juli 2019 

https://www.rvo.nl/
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LINKS / CONTACT: 

- E-mailadres Ondernemersvereniging Delftse Hout: 
secretariaat@beleefdelftsehout.nl  

- E-mailadres website Beleef Delftse Hout: 
hallo@beleefdelftsehout.nl  

- Website Beleef Delftse Hout: 
https://www.beleefdelftsehout.nl/  

- Chainels: 
https://www.chainels.com/delftsehout  

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

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

 

 

oeverzwaluwwand – een foto van Nynke Hoitinga 

 

COLOFON 

Bestuur: 

Pim Meijkamp, voorzitter 

Nynke Hoitinga, bestuurssecretaris 

Hans Hoeffnagel, penningmeester 

Pieter Kunz, algemeen bestuurslid 

Jaap Langhout, projectleider 

 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Tekstcorrectie: Hans Hoeffnagel 

 

Adreswijzigingen: 

secretariaat@beleefdelftsehout.nl 

Onze nieuwsbrieven worden geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

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