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Voorwoord van de voorzitter
Het kon weer, Open Monumentendag. Veel mensen grepen de kans
om behalve de grote monumentale gebouwen ook de kleinere maar
niet minder interessante monumenten eens van binnen te bekijken.
We stonden dit keer niet op onze favoriete plek in het oude stadhuis,
maar in de tuin van het Meisjeshuis achter een tafeltje. De coronabeperkingen waren nog niet allemaal opgeheven. Wat weer opviel is
hoeveel van de bezoekers van buiten Delft kwamen, niet bus in bus
uit voor een geveltje en een terrasje, maar individueel of paarsgewijs
om een dagje de historische stad van binnen en van buiten te bekijken. En wat verder opviel: hoeveel van de Delftenaren die langs kwamen lid zijn van Delfia Batavorum of de vereniging een goed hart toedragen.
Een van de Delftse monumenten is het Waaggebouw. Dat monument is bijna elke dag een open
monument, omdat er een restaurant in zit. In de Gouden Eeuw was dit het centrum van de
Delftse handel. Na 1800 waren op de bovenverdieping achtereenvolgens een gymnasium en een
telefooncentrale gevestigd en tussen 1974 en 1995 een theater. Dat theater is nu door toneelminnende Delftenaren weer tot leven gewekt. Eens in de twee weken is er een theatermatinee.
Het startsein is gegeven met “De vrouwen van Willem van Oranje’ van Plankgas.
Ook monumenten in de omgeving van Delft laten de Delftse geschiedenis zien. De buitenplaats
Hodenpijl in Schipluiden bijvoorbeeld. Johannes Vermeer zou er getrouwd zijn. Vrijwilligers van
de Stichting Midden-Delfland gaan het hekwerk uit 1860 restaureren. Ze zijn met een crowdfundingsactie gestart, waar Delfia Batavorum graag aan heeft bijgedragen.
Het zijn maar een paar voorbeelden. Cultuur heeft het zwaar te verduren in de coronacrisis,
maar door de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers worden de kansen die er zijn benut. Het
kan niet vaak genoeg worden gezegd.
Theo Thomassen

De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden.

Nieuws”flits” van de Commissie Behoud Stadsschoon
Hoe is het inmiddels met De Rode Loper?
In de Nieuwsbrief van april 2021 hebt U kunnen lezen dat de Commissie Behoud Stadsschoon op
24 maart samen met de voetgangersbelangengroepering MENSenSTRAAT, de Fietsersbond Delft
en de drie bewonersverenigingen van de binnenstad per brief bij Gemeenteraad en College van
B&W bijzonder aandacht vroeg voor het eerder gepresenteerde ontwerp voor de herinrichting
van de Oude Langedijk/Wijnhaven: het centrale deel van de zgn. Rode Loper.
De Rode Loper behelst de voetgangersvriendelijke inrichting van de route station/Binnenwatersloot via Peperstraat, Oude Langedijk/Nieuwe Langedijk tot aan de Koepoortbrug als entree tot
de binnenstad. Het is een behartigenswaardig initiatief van Delftse ondernemers uit de binnenstad uit 2015. Toch noemde CBS de ontwerpschets, waarvoor op 11 maart 2021 een omgevingsvergunning werd aangevraagd, een valse start.
Het gemeentelijk voorstel: minder ruimte, meer conflict – en hekwerk weg?
De twee belangrijkste redenen om dit ontwerp naar de prullenmand te verwijzen waren allereerst het voorstel om de Oude Langedijk te voorzien van een bestrating op één niveau - dus
zonder een harde scheiding tussen voetgangers en fietsers (en overig verkeer) - met handhaving
van de huidige route voor fietsers, e-bikes, bakfietsen, bezorgfietsers, scooters etc. als doorgaande route Oost -West, dwars door de overigens voetgangersvriendelijk in te richten binnenstad.
Omdat ook voorgesteld werd langs het water een kadestrook met bomen, bankjes etc. te maken
wordt de totale ruimte voor voetgangers en fietsers kleiner dan in de huidige situatie. M.a.w. er
blijft dan voor beide groepen feitelijk te weinig ruimte over. Maar dat wordt niet opgelost door de
twee groepen gebruikers ongescheiden te mengen. Wie de problemen in de Grote Marktsstraat
in Den Haag een beetje volgt zal dit beamen.
Voor deze ingreep moest bovendien het karakteristieke witte hekwerk langs het water van de
Oude Langedijk worden verwijderd. Met name voor CBS was dat de tweede belangrijke reden om
zich tegen het voorliggende herinrichtingsvoorstel te verzetten.
Gemeenteraad: het hek kan blijven en monitoring is noodzakelijk
Op 1 juli bespraken de leden van de Raadscommissie Ruimte en Verkeer in een zgn. beeldvormende sessie de voorstellen van het College, waarbij de nodige kritische opmerkingen werden
gemaakt. In de vergadering van de Gemeenteraad op 15 juli vielen enkele belangrijke besluiten:
• het vertrouwde hek kan gehandhaafd blijven en de herinrichting van de Oude Langedijk moet
nog eens goed bekeken worden
• en àls het ontwerp al met ongescheiden routes wordt aangelegd moet er goed gemonitord
worden of dat inderdaad wel een veilige oplossing is.
Hoe gaat het nu verder?
Omdat de eerder genoemde partijen bezwaar hebben gemaakt tegen de aangevraagde omgevingsvergunning moet nu eerst de normale bezwarenprocedure worden doorlopen. Dat gaat tijd
kosten. En als de bezwaar makende verenigingen “de poot stijf houden” kan dat om véél tijd
gaan. Op dit moment ziet de gemeente een evt. aanleg al niet meer mogelijk eerder dan voorjaar
2022.
Nu eerst: overleg en onderzoek……..
Inmiddels is overleg gestart met de gemeente over de uiteindelijke wijze van uitvoering van de
Rode Loper plannen; tenslotte willen ook de bezwaar makende verenigingen een beter voetgangersklimaat in de binnenstad. Maar het gaat nu om de manier waarop die plannen vorm krijgen;
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fietsverkeer zoals dit nu plaatsvindt mengen met voetgangers - of beide groepen duidelijk scheiden, zodat alle voetgangers zich ook werkelijk veilig kunnen voelen en dus graag de binnenstad
bezoeken. Ook over een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de plussen en minnen van
een al of niet gescheiden inrichting van de hele route wordt overleg gestart.

Prinsenhof
Op 15 juli accordeerde de Gemeenteraad het Raadsvoorstel voor de renovatie van het Prinsenhofcomplex: het ontwerpproces kan van start gaan dankzij een gift van € 10 miljoen van de
Delftse familie Vlek, die bij het door de Raad vastgestelde budget van € 18 miljoen gevoegd kan
worden. Naar aanvullende middelen, bijvoorbeeld van het Rijk, de Provincie, Fondsen etc. wordt
door de gemeente naarstig gezocht. Maar de eerder gekozen architect (BiermanHenket) kan aan
de slag. In oktober wordt nu een kennismaking verwacht van de ontwerpgroep o.l.v. de architect
met de Adviesgroep Prinsenhofgebied, waarin ook CBS vertegenwoordigd is, waar de wensen en
ideeën van de Adviesgroep nog eens onder de aandacht kunnen worden gebracht.

Plannen worden gevolgd
CBS volgt intussen veel plannen en initiatieven (zoals plannen voor het gebied Watertoren/Kalverbos; het Houttuinenplein; stoepen in de binnenstad; verbouw voormalig hotel Leeuwenbrug;
de ongewenste reclame op het pand hoek Breestraat/Achterom; mogelijke ombouw pand C&A in
de Paradijspoort en meer) en wendt zicht tot de gemeente als nodig.
En zoals U weet: we staan altijd open voor informatie over ongewenste ontwikkelingen.

Verkiezingen 2022
Een bezinning op en integrale herziening van het terrassen- en terrasbotenbeleid is – na afloop
van de wildgroei die in het kader van de coronamaatregelen is toegestaan – naar de mening van
CBS hard nodig. Daar wil CBS zich nu op richten.
En zoals ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen wil CBS zich tot alle partijen richten met
een aantal wensen en plannen om de kwaliteit van ons gebouwde erfgoed beter te beschermen
en waar mogelijk te verhogen.

Excursies
Excursie Nieuw Delft

Naast het historisch stadshart van Delft verrijst Nieuw Delft. Een nieuw stadsdeel van ongeveer
24 hectare, met ongeveer 1.200 woningen en meer dan 40.000 m² aan stedelijke functies. Hier
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krijgen architectuur, ondernemerschap en vernieuwing de ruimte en wordt de economische positie van de stad versterkt. In 2013 won Bureau Palmbout de ontwerpinzending voor het stedenbouwkundig plan voor de Spoorzone Delft.
Jaap van den Bout, een van de oprichters van Bureau Palmbout, zal ons op vrijdag 19 november
rondleiden door het gebied, waarbij we vooral de Coendersbuurt zullen bezoeken. Dit is de eerste woonbuurt die wordt ontwikkeld in Nieuw Delft. De Coendersbuurt wordt omringd door water en is gelegen aan de Nieuwe Gracht.
We verzamelen om 10.00 uur voor de ingang van het Stadskantoor aan de Coenderstraat. Jaap
van den Bout zal starten met een korte inleiding (aan de hand van een hand-out met enkele illustraties), buiten voor het Stadskantoor. Vervolgens zullen we een wandeling maken door het gebied. De route is minder geschikt voor leden met een rollator.
Praktische informatie:
•
•
•
•
•

•
•

Datum: vrijdag 19 november 2021.
Start: 10:00 uur, duur ca. 1 uur.
Verzamelpunt: voor de ingang van het Stadskantoor aan de Coenderstraat.
Maximaal 15 deelnemers. Deelnemers moeten goed ter been zijn.
Tijdens de wandeling loopt een filmer mee die opnames maakt voor een z.g. vlog. Dat betekent dat u in beeld kunt komen. De vlog zal worden gepubliceerd op de website van Delfia
Batavorum.
Bijdrage: € 5,- per persoon vooraf te betalen op rekeningnummer NL 76 INGB 0000587345,
t.n.v. Delfia Batavorum o.v.v. Nieuw Delft.
Aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Delfia Batavorum.

Bericht van de Lezingencommissie
Na een jaar van online lezingen kunnen we elkaar binnenkort hopelijk weer live ontmoeten. We
zijn in afwachting van de nieuwe richtlijnen van het RIVM en onderzoeken met diverse locaties de
mogelijkheden van live bijeenkomsten. De eerstvolgende lezing zal in ieder geval plaats vinden op zaterdag 30 oktober 2021 van 20.00 tot 21.00 uur. Noteert u
deze datum alvast in uw agenda? We hopen u dan te
kunnen verwelkomen op locatie. De lezing zal ook online te volgen zijn via ZOOM. Zodra de voorwaarden
voor live bijeenkomsten definitief bekend zijn zullen wij
u verder informeren. U hoort dan van ons hoe u kan
deelnemen en zich kan aanmelden. Dit alles uiteraard
onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom corona.
Lezing Jonkvrouw Rikarde, stichteres van Delft
en haar familie
Door: Gerrit Verhoeven.
Datum: 30 oktober 2021
Plaats: nader te bepalen
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Tijdens deze lezing neemt Gerrit Verhoeven ons mee naar de dertiende eeuw waarin Jonkvrouw
Rikarde van Holland er voor zorgt dat Delft in 1246 stadsrechten krijgt.
Afbeelding: Het zegel van Rikarde. Anonieme tekening uit de 18e eeuw. (Stadsarchief Delft, nr. 73950)

Vacaturebank
Het bestuur heeft aanvulling nodig, meld u aan bij onze voorzitter voor nadere informatie!

Nieuwsbrief via e-mail?
Als u internet en e-mail gebruikt, kunt u onze Nieuwsbrief ook digitaal via e-mail ontvangen. Dat
bespaart de vereniging kopieer- en verzendkosten. Heeft u een e-mailadres, geef dat dan door
aan onze penningmeester Marinus Hom via penningmeester@delfia-batavorum.nl U ontvangt
dan ook tussentijdse mailberichten van de vereniging.

Nieuws van de commissie Achter de Gevels van Delft

Rietveld 83-89
Na een zomerstop hebben we begin september de verhalen van ‘Achter de gevels van Delft’ op
Stadsradio Delft hervat. Alle verhalen zijn nog terug te luisteren op onze site via https://www.achterdegevelsvandelft.nl/verhalen-stadsradio-delft.html.
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de volgende verhalen aan de site van Achter de Gevels toegevoegd: Oosteinde 167 (De Swarte Pot), Rietveld 83-89 (Voormalig hofje Kris-Kras, kerkgebouw en
kruidentuin), De verdwenen Paradijspoort, Choorstraat 45 (Voormalige joodse slagerij).

Cursus historisch huizenonderzoek
Vanaf maandag 18 oktober organiseert Achterdegevelsvandelft weer een cursus historisch huizenonderzoek. Op acht achtereenvolgende maandagochtenden kunt u onder deskundige begeleiding aan de slag met het onderzoek naar het huis van uw keuze. Aldoende raakt u vertrouwd
met alle relevante archiefbronnen en diverse digitale onderzoeksmogelijkheden die u deels ook
thuis kunt benutten.
Wie door de cursus de smaak te pakken heeft gekregen is bovendien uitgenodigd om vervolgens
de werkgroep van Achter de gevels van Delft te komen versterken en de resultaten van het onderzoek op de website te publiceren.
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•
•
•
•
•
•

Data: 18 oktober t/m 13 december 2021
Tijdstip: maandagochtend 10.00-12.30 uur
Kosten: € 200,Locatie: Stadsarchief Delft, Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn
Cursusdocent: Kees van der Wiel
Aanmelden: per e-mail aan kees.vander.wiel@hetnet.nl
(graag met opgave van het adres waarvan u de geschiedenis wilt uitzoeken)

Nieuwe leden
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom:
mw. I. Wermer
mw. B.M.J. van Boven
dhr. L.I. Ruissen
mw. S. Giesen
dhr. en mw. K. Blokland / Blom
dhr. en mw. J.A. Boon
dhr. G.J.E. Valk
dhr. L. Boer
dhr. S. van der Velden
dhr. H.J. Rosenboom
dhr. L.G. Nijenhuis
mw. F. Hauffmann
dhr. L.E.H. Luppo
mw. M.A. Zandvliet

mw. M.C van Adrichem
dhr. J. R. Ettema
dhr. en mw. N. Wouters-Hermans
dhr. J. van Delft
mw. M.M. Bakker
dhr. C.L.H. Janssens
mw. E.M.A. Bruynooghe
mw. T.M.W. van Steenbeek
dhr. J. Oranje
dhr. C. de Weijer
mw. G.G. de Koe
mw. I.M. Voorhoeve
dhr. P.J. Husen
dhr. J.R. Kappetijn

PLUS Delft-Den Hoorn sponsort clubs en verenigingen met
€ 75.000
PLUS Martin Panis, Schinkel en Tanthof in Delft en PLUS Van Leeuwen in Den Hoorn staan midden in de maatschappij en leveren graag een positieve bijdrage aan de samenleving. Niet voor
niets is PLUS voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt. Zij
vinden het dan ook belangrijk de lokale gemeenschap te ondersteunen.
Na een jaar vol maatregelen en beperkingen organiseren PLUS Martin Panis, Schinkel, Tanthof en
Van Leeuwen dit najaar een sympathieke spaaractie waarmee ze het verenigingsleven in Delft en
Den Hoorn een steuntje in de rug willen geven.
Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van de PLUS
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supermarkten in Delft en Den Hoorn sponsorpunten sparen voor aangemelde clubs en verenigingen in hun buurt. Waaronder Delfia Batavorum. Hoe meer sponsorpunten een club of vereniging verzamelt, hoe meer euro’s hun club of vereniging ontvangt.
En dat bedrag kan flink oplopen! Het totaalbedrag dat verdeeld wordt is maar liefst € 75.000.
De deelnemende clubs en verenigingen mogen het bedrag dat door klanten bij elkaar gespaard
is, naar eigen inzicht besteden. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van materialen, onderhoud
van het clubhuis of een activiteit voor de leden.
De teller staat voor Delfia Batavorum momenteel op ruim € 300.

Delfia Batavorum op Twitter en Facebook
U kunt onze activiteiten en attenderingen ook volgen op:
• Twitter via https://twitter.com/delfiabatavorum en op
• Facebook via https://www.facebook.com/DelfiaBatavorum.
Steeds meer mensen, ook niet-leden, weten ons daar te vinden.
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