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NIEUWSBRIEF 

Nr. 13 – december 2020 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Terugkijkend naar de afgelopen maanden is er sinds onze nieuwsbrief van juli 2020 geen verbetering te zien in 

de gevolgen van het coronavirus. Waar het er in de zomer op leek dat we weer meer mochten en konden, 

kwam in het najaar de tweede golf waar we nu nog steeds in zitten. En weer moesten gedurende enkele weken 

veel organisaties hun deuren sluiten en nog steeds mag de horeca niet open.  

De houttrail kon op 8 november niet doorgaan en wordt naar volgend jaar verplaatst. En we kijken uit naar de 

duurzame lentefair 2021.  

Onze ledenvergadering in oktober hebben we moeten annuleren, maar we hebben wel verder kunnen werken 

aan ons actieprogramma. Het beste nieuws dat ik u mag meedelen heeft daar betrekking op: voor het 

verfraaien van de twee onderdoorgangen heeft de gemeente ons een subsidie van € 10.000 toegekend! 

Meer over dit alles kunt u in deze nieuwsbrief lezen. 

Rest mij nog u namens het voltallige bestuur, onze projectcoördinator en het secretariaat – ondanks de 

voortdurende corona-maatregelen – mooie feestdagen toe te wensen en hopen we allen voor 2021 op dat ene 

lichtpuntje waardoor we weer terug kunnen naar het ‘oude normaal’: een goedwerkend vaccin en medicijn 

tegen Covid-19. 

Pim Meijkamp, voorzitter 

 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een extra bestuurslid. Bent u 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).  

 

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Zoals u al in het voorwoord hebt kunnen lezen, kon onze ledenbijeenkomst op 15 oktober jl helaas niet 

doorgaan. Daarom is besloten om enkele onderwerpen die ter besluitvorming op de agenda stonden, per e-

mail aan de leden voor leggen. 

De leden die reageerden, waren het er unaniem over eens dat voorzitter Pim Meijkamp en secretaris Nynke 

Hoitinga herbenoemd werden voor 3 jaar. 

Ook werd per e-mail een projectaanvraag aan de leden voorgelegd, te weten 

de Duurzame Lentefair 2021, die – als corona niet roet in het eten blijft gooien 

– zal plaatsvinden begin april 2021. Meer hierover leest u verderop in deze 

nieuwsbrief. Hoewel er enige opmerkingen en kanttekeningen werden 

geplaatst door de leden, gingen zij die reageerden toch allemaal akkoord met 

het aangevraagde subsidiebedrag.  

 

Bent u lid van onze ondernemersvereniging en wilt u ook een keer uw locatie 

openstellen voor een ledenbijeenkomst? Neem dan voor meer informatie contact 

op met ons secretariaat. Het e-mailadres vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
                 Lentefair 2017 
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ACTIEPROGRAMMA DELFTSE HOUT  
Tijdens de ALV van 9 juli 2020 is door de leden van de ondernemersvereniging gekozen voor een vernieuwde 

aanpak van het activiteitenprogramma. 

Uit de door Roots Beleidsadvies gehouden enquête is gebleken dat de bedrijven, instellingen en verenigingen 

uit het gebied een aantal acties het belangrijkst vinden om uit te voeren, zoals te lezen is in het rapport dat 

ook via Chainels met de leden is gedeeld.  

Het bestuur heeft op basis van realistische haalbaarheid ervoor gekozen om acties te kiezen die aanvullend op 

eventuele vervolgacties uit het actieprogramma van 2016/2017 daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden: 

 

Actieprogramma: 

1.  Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied 

2.  Betere verlichting op ontsluitingswegen, bij parkeerplaatsen en rond tunnels 

3.  Investeren in (meer) mobiele surveillance in het gebied 

 

1. Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied 

Nadat het bestuur ervoor gekozen heeft om de entrees aller-

eerst aantrekkelijker te laten maken qua kleur en sfeer, is het 

proces in een stroomversnelling gekomen. De ondernemers-

vereniging heeft een klein budget beschikbaar gesteld en 

heeft - met succes! - cofinanciering gevraagd aan de 

gemeente Delft. Voor een bescheiden bijdrage wordt ook een 

beroep gedaan op het budget van de buren van Vrijenban / 

Wippolder, zodat als eerste project de tunnel van de Korftlaan/ 

Bieslandsekade de uitstraling zal kunnen krijgen, die het 

verdient. 

Studenten van het team van Dr. Taylor Stone zijn ook in deze 

fase betrokken om middels onderzoekresultaten richting de 

briefing voor de potentiële Delftse kunstenaars te gaan 

werken en eerdere onderzoeksresultaten daarin te verwerken, 

zodat er een goede tender uitgeschreven kan worden. In het 

eerste kwartaal van 2021 zullen wij de tender onder de kunste-

naars gaan uitzetten en het project in uitvoering gaan brengen. 

Het bestuur van Ondernemersvereniging Delftse Hout gaat op zoek naar betrokkenen, maar wanneer u dit 

leest en graag betrokken wilt worden in dit traject, laat dat dan vooral weten. 

 

2. Betere verlichting op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen  

Het onderzoek naar ons gebied door 

TUDelft, dat tijdens de ALV werd gepre-

senteerd door Iris Dijkstra en Dr. Taylor 

Stone, is ook bij wethouder Brandligt en 

Delftse ecoloog Diny Tubbing in goede 

aarde gevallen.  

 

Diny heeft het project onder zich genomen en beoordeelt binnen de 

gemeente en bij stakeholders buiten de gemeente, de haalbaarheid 

van het geheel.  
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Tegelijk proberen we gezamenlijk partijen als Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, 

Provincie Zuid-Holland en anderen te betrekken en enthousiast te maken voor de 

doelstellingen die wij met elkaar gedefinieerd hebben.  

Het zal een lange adem nodig hebben, maar we hopen een veiliger Delftse Hout 

inclusief het Urban Dark Sky certificaat te kunnen bereiken. 

 

3. Investeren in (meer) mobiele surveillance in het gebied 

Wij zijn gestart met het opstellen van een programma van eisen voor (extra) mobiele surveillance in de Delftse 

Hout / A13-zone. Waarbij we zoveel als mogelijk nagaan welke organisaties reeds in mobiele surveillance 

investeren en op welke momenten al mobiele surveillance in het gebied plaatsvindt. Als onderdeel van deze 

inventarisatie trachten we tevens na te gaan waar en wanneer de 

belangrijkste knelpunten in veiligheidsbeleving bestaan. Met die uitkomsten 

gaan we proberen om een collectief samen te stellen, waarbij de bestaande 

relaties gerespecteerd zullen blijven. 

Graag vernemen wij van u welke beveiligingsdienst bij uw onderneming of 

instelling surveillance verzorgt. Laat u dit even weten via een e-mail aan ons 

secretariaat? 

 

 

Acties die gemonitord blijven 

1.  Waterkwaliteit Delftse Hout 

2.  Website Beleef Delftse Hout 

 

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

Dankzij lobby werkzaamheden hebben Hoogheemraadschap 

Delfland en de gemeente Delft grote investeringen in de plas 

gedaan. Het bestuur van de ondernemersvereniging Delftse Hout 

blijft met veel interesse en energie betrokken bij de verdere 

resultaten en toekomstige ontwikkelingen, zodat de water-

kwaliteit op het gewenste niveau blijft om de recreatie in het 

gebied optimaal te waarborgen. 

 

2. Ontwikkelen van website voor Delftse Hout (voor bezoekers)   

Beleefdelftsehout.nl is nu ruim een jaar live en het belangrijkste doel is om 

de website van ons allen te laten zijn. Een voor de bezoeker van Delftse 

Hout. Voor de evenementen die in Delftse Hout beleefd kunnen worden, 

ontvangen wij graag tekst en foto’s via het e-mailadres 

hallo@beleefdelfstehout.nl  

De (potentiële) bezoeker wordt op deze manier steeds verleid om naar ons 

gebied te komen en een optimale beleving van het gebied te ervaren. 

 

 

PM-acties (ondersteuning vanuit de vereniging indien een lid 

initiatief heeft genomen) 

1.  Lobby voor aanpak infrastructuur gebied /  Investeren in bewegwijzering 

van bedrijven, instellingen en verenigingen in het gebied 

2.  Bijdragen aan doorontwikkelen visie Korftlaan 

3.  Investeren in onderhoud beleefplekken 

4.  Bijdragen aan doorontwikkelen visie Sportpark Brasserskade 

 

mailto:hallo@beleefdelfstehout.nl
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Deze hierboven genoemde PM-acties genieten meer dan bovengemiddeld de aandacht van het bestuur en de 

leden van Ondernemersvereniging Delftse Hout. 

Indien er vanuit het gebied initiatieven worden genomen op genoemde thema’s zal het bestuur dit met grote 

interesse tot zich nemen en met raad en daad van feedback voorzien. Voor zover de mogelijkheden financieel 

reiken, zal het bestuur er de voorkeur aan geven om cofinanciering te verstrekken aan deze thema’s en zal dit 

richting de ALV ook als advies inbrengen aan de leden. 

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen wordt een uitgebreide toelichting en inhoudelijke presentatie gegeven 

van het actieprogramma. Wilt u op de hoogte blijven, dan adviseren wij u naar onze ledenvergaderingen te 

komen. De actieprogramma’s zijn te vinden op Chainels en op de website van het Ondernemersfonds. 

 

 

AFGERONDE PROJECTEN / STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN 

- Houttrail Delft – ooit komt er een eerste editie! 

Dat de eerste editie van de Houttrail Delft op 19 april 2020 

niet door kon gaan vanwege de COVID-19-maatregelen, 

snapte iedereen. Misschien wel tegen beter weten in 

hoopten we lang dat we het evenement – met de nodige 

aanpassingen – wél door zouden kunnen laten gaan op 8 

november 2020. Het prachtige weer zou bijgedragen 

hebben aan een fantastische trailervaring. Helaas bleek de 

timing net niet perfect. Teleurgesteld waren we echt wel 

een beetje, maar verslagen zeker niet. Die eerste editie gaat 

er een keer komen, en misschien wel gewoon op zondag 

18 april 2021. Dan is ons parcours mooier dan in november, 

dus voor een eerste keer zou die datum perfect zijn. 

Aangezien we met het Ondernemersfonds Delftse Hout de 

fijne deal hebben kunnen sluiten alle reeds betaalde 

facturen vergoed te krijgen, waren we in november in de 

positie om het inschrijfgeld terug te storten aan alle 

deelnemers die dat wilden. Wel zo overzichtelijk om dit 

voorjaar met een schone lei te kunnen beginnen! Wie mee wil doen aan de editie 2021 schrijft zich vanaf 1 

februari even opnieuw in. Vroegen we ons vorig jaar nog af of er genoeg belangstelling zou zijn voor de trail, 

die vraag stellen we ons niet meer. Duidelijk is dat er meer mensen geïnteresseerd zijn dan er mee kunnen 

lopen. Het is ook gewoon een prachtig stukje groen natuurlijk. 

We hopen van harte dat de maatregelen ons in april de ruimte bieden om de geplande 250 lopers weg te 

starten en er een feestelijk evenement van te maken. En anders doen we hier en daar wat concessies. Ook niet 

erg. In de tussentijd blijven we duimen dat het vaccin zijn werk doet en dat op een kluitje in een startvak van 

een trail naar keuze staan voordat we het weten weer heel normaal is. Behalve duimen doen we voorlopig 

even niets, want eigenlijk hadden we alles al gedaan. 

Sportieve groet van Ad, Arnold, Bart, Jacqueline, Lorenzo en Marjan! 

- Beachvolleybalveld 

Dit project is even on hold gezet, in elk geval tot komend voorjaar.  

Afgelopen zomer was het met het mooie weer zo druk met recreanten, suppers, surfen en volleyballers , dat 

het niet handig was het terrein om te toveren tot een bouwplaats. Elke mooie zomeravond is het huidige veld 

gebruikt om te (voet)volleyballen. Hieruit bleek dat er inderdaad behoefte is aan vergroting van de beach 

mogelijkheden. Wel is er een krijtbord neergezet, een nieuw net opgehangen, onkruid weggehaald en een laag 

zand aangebracht. 

Vanwege de natte herfstmaanden heeft de aannemer geadviseerd het beachvolleybalveld pas in het voorjaar 

aan te pakken. Wordt vervolgd dus….  

 

https://www.chainels.com/delftsehout
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
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NIEUWE PROJECTEN 

- Lentefair 2021 

De Duurzame Lentefair is de afgelopen jaren een zeer succesvol gebleken evenement in de Delftse Hout, met 

1500 - 2000 bezoekers. Het samenvallen van de Lentefair met de opening van de Waterspeeltuin van 

BuytenDelft stimuleert ook de aantallen bezoekers. Tijdens een lentefair bruist het van de activiteiten aan de 

Korftlaan, vanaf de Waterspeeltuin van BuytenDelft, bij de Schaapskooi, in de tuinen van De Papaver, tot aan 

het terrein rondom de Natuurschuur. Er is voor elk wat wils.  

Het publiek kan kennis maken met een enorme variëteit aan duurzame ondernemers en hun producten kopen. 

De aanwezige ondernemers zijn actief in de branches: duurzame bewustwording, huis en tuin en verbouw 

artikelen, recycling/hergebruik/minder afval, eten en drinken, bakkerij-/ en boerderijproducten, cadeau-

artikelen, enz. 

Ook diverse groene en duurzame organisaties en 

partners van De Papaver nemen deel en zorgen 

voor leuke en leerzame activiteiten voor jong en 

oud. De afgelopen jaren kon men: boomklimmen, 

zaadbom maken, kriebelbeestjes onderzoeken, 

kennis maken met microscopie, deelnemen aan 

excursies, enz. 

Helaas kon de Lentefair in 2020 vanwege corona 

niet doorgaan. Hopelijk zal de situatie in het voor-

jaar van 2021 verbeterd zijn en kunnen we in april 

samen het voorjaar weer verwelkomen. We bieden 

graag de ondernemers, organisaties en het publiek 

na een zware periode weer wat verlichting aan. 

 

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

nemersfonds Delft (zie de procedure hieronder). Projectaanvragen die voor 1 maart 2021 worden ingediend en 

aan de criteria voldoen, worden bij de ledenvergadering op 22 april 2021 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 stads-

breed, 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 ondernemers-

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

 

IDEEËN ? 
Tijdens een van onze ledenvergaderingen werd gemeld dat er veel ideeën en plannen zijn voor 

projecten, maar dat het de mensen aan tijd ontbreekt om de aanvragen te maken en in te 

dienen. Het bestuur heeft daarom besloten dat het mogelijk is om in de voorbereidende fase 

van een projectaanvraag ondersteuning te vragen van het secretariaat en de projectcoördinator. 

Zij kunnen helpen met tips en ondersteunen bij het opzetten van de projectaanvraag. Wil men 

echter een projectleider tijdens het project voor de uitvoering, dan zal de aanvrager zelf iemand 

moeten zoeken en de kosten hiervoor in het project moeten opnemen. 

Er blijft binnen het totale jaarbudget van de ondernemersvereniging ruimte voor projectaan-

vragen vanuit het gebied, die bijdragen aan het ondernemersklimaat. Bij de beoordeling van aanvragen zal het 

bestuur voorrang geven aan projecten die enige aansluiting hebben met een van de volgende thema’s: 

 Bijdragen aan doorontwikkelen visie Korftlaan  

 Investeren in onderhoud beleefplekken  

 Bijdragen aan doorontwikkelen visie Sportpark Brasserskade 
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Heeft u een mooi idee voor een project, voldoet het aan de criteria van het Ondernemersfonds en sluit het aan 

bij een van de bovengenoemde thema’s? Een plan of initiatief kunt u – met gebruik van het aanvraagformulier 

– toesturen aan het bestuur.  Het aanvraagformulier vindt u op onze webpagina. Ingediende projectaanvragen 

worden 2x per jaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

 

ONDERNEMERSFONDS DELFT 

 Stichting Stadsbreed 

De stichting Stadsbreed, bestaande uit vertegenwoordigers van alle ondernemersfonds-gebieden in Delft, 

vergadert 4x per jaar. Op 7 oktober jl. werd de laatste vergadering van dit jaar gehouden. In deze vergadering 

werd o.a. besloten de – dit keer wel heel speciale – intocht van Sinterklaas een bedrag toe te kennen van 

€ 5.000. We hopen dat de Sint en zijn Pieten volgend jaar weer gewoon voet aan wal kunnen zetten in Delft. 

Ook werd besloten de licentie van Chainels te verlengen (u gebruikt Chainels toch ook?) en het content 

management van Chainels Stadsbreed wederom te gunnen aan Uitgesproken Gasten. Als u uw notificaties 

goed hebt ingesteld, ziet u regelmatig 

nieuws langskomen dat zij delen, maar zij 

maken ook interviews en filmpjes met 

Delftse ondernemers en andere interes-

sante mensen. 

De stichting Stadsbreed draagt ook elk jaar 

bij aan de grote netwerkbijeenkomsten van 

Delft Verbindt.  

 Delft Verbindt 

De netwerkbijeenkomsten van Delft 

Verbindt konden dit jaar vanwege corona 

niet op de gebruikelijke manier doorgaan. 

De Kracht van Delft Verbindt op 5 oktober 

jl. is dit keer daarom online gehouden bij 

Lijm & Cultuur. Meer dan 200 deelnemers 

namen deel aan dit event en kregen vooraf 

een borrelbox thuis bezorgd. Inspirerende 

interviews, Victor Mids en meepraten over 

de toekomst van Delft in een van de 

boardrooms maakten het netwerkevent, 

ondanks dat het online moest vanwege de 

coronamaatregelen, tot een succes.  

Via https://www.delftverbindt.nl/dekrachtdelftverbindt is de livestream terug te kijken. 

Ik wens een ieder fijne feestdagen,  

voorspoed zowel zakelijk als privé  

en bovenal een gezond 2021! 

Met hartelijke groet, 

Marja Keizer 

Fondsmanager Ondernemersfonds Delft 

 

 

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. 

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
https://www.delftverbindt.nl/dekrachtdelftverbindt
mailto:hallo@beleefdelftsehout.nl
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CHAINELS 
Steeds meer informatie, nieuws en evenementen die voor ondernemers en organisaties 

interessant en/of van belang zijn, worden via dit medium gedeeld. Ook de gemeente Delft 

maakt veelvuldig gebruik van Chainels om ondernemers te informeren.  

Heeft u iets te melden, een vraag, een activiteit of evenement, of heeft u een waarschuwing? Via 

Chainels bereikt ook u in één keer alle betrokkenen in ons gebied door het te delen op Chainels. 

In gebied Delftse Hout / A13 zijn inmiddels ruim 100 organisaties en bijna 200 gebruikers actief. We adviseren 

iedereen om zijn/haar account te activeren en zelf ook actief te zijn. Heeft u uw account nog niet geactiveerd? 

U kunt een verzoek indienen om lid te worden van het platform via https://www.chainels.com/delftsehout of 

door een e-mail te sturen naar secretariaat@ovdelftsehout.nl.  

 

 

OVERIG NIEUWS 

Onderhoud Oeverzwaluwwand door de Natuurwacht Delft 
Op 24 oktober heeft de groep 12- tot 15-jarigen van de Natuurwacht 

gewerkt aan de oeverzwaluwwand aan de Korftlaan. 90 bezette gaten werden 

gereinigd en gevuld. Ook het gras en de kruiden op de wand werden 

vakkundig verwijderd en gekortwiekt. Zo is de wand weer helemaal klaar 

voor gebruik door de oeverzwaluwen komend voorjaar. Meer hierover is te 

lezen en te zien op de websites van de Vogelwacht en de Natuurwacht. 

 

 

VERGADER- EN EVENEMENTENKALENDER 2021 

- Bestuursvergaderingen  
Donderdag 7 januari 

Donderdag 11 maart 

Donderdag 20 mei 

Donderdag 8 juli 

Donderdag 9 september 

Donderdag 11 november 

- Ledenvergaderingen 
Donderdag 22 april 

Donderdag 28 oktober 

- Deadline inzenden projectaanvragen  
Projectaanvragen ingediend vóór 1 maart 2021 worden in stemming gebracht bij de ledenvergadering op 

22 april 2021. 

Projectaanvragen ingediend na 1 maart 2021 en vóór 1 september 2021 worden in stemming gebracht bij 

de ledenvergadering op 28 oktober 2021. 

Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina. 

- Delft Verbindt  
Data voor 2021 nog niet bekend. 

 

  

https://www.chainels.com/delftsehout
mailto:secretariaat@ovdelftsehout.nl
https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=9774
http://www.natuurwacht.nl/foto/5736
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LINKS / CONTACT: 

- E-mailadres Ondernemersvereniging Delftse Hout: 
secretariaat@ovdelftsehout.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 

 

 

 

COLOFON 

Bestuur: 

Pim Meijkamp, voorzitter 

Nynke Hoitinga, bestuurssecretaris 

Hans Hoeffnagel, penningmeester 

Andy van Leeuwen, algemeen bestuurslid 

Jaap Langhout, projectleider 

 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Tekstcorrectie: Hans Hoeffnagel 

 

Adreswijzigingen: 

secretariaat@ovdelftsehout.nl 

Onze nieuwsbrieven worden geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

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

mailto:secretariaat@ovdelftsehout.nl
mailto:hallo@beleefdelftsehout.nl
https://www.beleefdelftsehout.nl/
https://www.chainels.com/delftsehout
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
mailto:secretariaat@ovdelftsehout.nl

