
 

 

Verslag	stadsgesprek	TOPdelft:	Tanthof	zoekt	de	dialoog,	19-11-2019	
Over de mogelijkheden om mee te denken over nieuwbouw van de basisscholen 

	
Algemeen	
Bewoners en experts gingen onder leiding van Bert Slagmolen in gesprek. Wat zijn de mogelijkheden 
om mee te denken over de gewenste nieuwbouw van de basisscholen in Tanthof. Er waren ruim 50 
bezoekers aanwezig: waaronder een groot aantal bewoners uit de Tanthof en een 5 tal raadsleden. 
Als warming up waren een aantal cijfers op een rijtje gezet die met behulp vanuit de zaal werden 
gecorrigeerd. De vraag was: hoeveel kinderen gaan er naar de verschillende basisscholen in Delft? 
Van de huidige 6 scholen in Tanthof zijn er 2 (de Ark en de Egelantier) die minder leerlingen hebben 
dan minimaal vereist. Er is 1 school die groeit. 
	
Ronde	1:	wat	speelt	er	in	de	Tanthof:	bewoners	vertellen	
Alfred Boot, voorzitter van de bewonersvereniging Heel Tanthof Delft, licht toe dat er grote zorgen 
leven binnen de wijk. Na 6 goedbezochte en gewaardeerde bijeenkomsten van de gemeente over de 
gewenste wijkversterking is onrust ontstaan over het park, de veiligheid in de wijk en behoud van het 
karakter van de wijk.  
Op vragen vanuit de zaal geeft hij aan dat er op deze avonden vooral gesproken is over groen, 
infrastructuur en afval. De bijeenkomsten brachten hoop, maar aan de andere kant ging het ook 
kriebelen als er vervolgens weer voorzieningen blijken te verdwijnen. Dit gevoel werd versterkt 
doordat er bij deze bijeenkomsten niet gesproken kon worden over de zogenaamde scholenschuif. 
Daar zou een aparte avond voor worden belegd, maar die is er (na het idee om de kinderboerderij te 
verplaatsen) niet meer gekomen.  
Vanuit de bewonersvereniging zijn opiniepeilingen gehouden en in maart is een politieke avond 
georganiseerd. 70% van de ondervraagde bewoners vindt het geen goed idee om de scholen naar het 
park te verplaatsen en 85%  is tegen de verplaatsing van de kinderboerderij.  
Hier groeide de vraag naar een uitgewerkt alternatief plan voor de scholenschuif. De bewoners zijn 
wel enthousiast over het bouwen van senioren woningen in combinatie met de nieuwbouw van de 
scholen in Tanthof. 
 
Ferdinand Schreuder heeft namens de stichting Behoud het Park een presentatie verzorgd.  Zijn 
zorgen over het voorgestelde plan en onbegrip over het ontbreken van een alternatief plan hebben 
hem om de streep getrokken om mede actie te voeren. Naast behoud van het park, bepleit hij het 
belang van een goede bereikbaarheid van de basisscholen en de voordelen van een beperkte 
omvang (niet groter dan 500 kinderen) van een basisschool. Op de katholieke en protestantse 
scholen hoort het merendeel van de kinderen niet bij deze denominaties thuis. Hij stelt vast dat het 
niet meer van deze tijd is om de denominatie als leidend beginsel te hanteren bij het bepalen van de 
locatie en het gewenste aantal scholen. Bovendien hadden de schoolbesturen afgelopen jaren de 
leegstand al eerder moeten aanpakken door bijvoorbeeld een school te sluiten.  
 
Waarom is het alternatief voor het herontwikkelen van scholen op 2 locaties nog  niet uitgewerkt? Bij 
het beantwoorden van deze vraag is gewezen op het probleem van de onbesproken olifant in de 
kamer. 



 

 

Een aanwezig lid van één van de meden zeggenschapsraden van de betrokken scholen geeft aan dat 
de MR van de katholieke en christelijke basisscholen in 2018 akkoord zijn gegaan met een fusie. 
Hierover is al vanaf 2013 gesproken. Voor de afweging van de locatie is echter naar de gemeente 
verwezen.  De locatie is de olifant in de kamer van de scholen.  
De gemeente verwijst op haar beurt weer naar de scholen. Maar bij de gemeente staat nog een 
andere olifant in de kamer: en dat is de wens om extra woningen te bouwen. Binnen Tanthof is veel 
steun voor de bouw van seniorenwoningen. Tegelijkertijd is er na slechte ervaringen met het Chilipad  
scepsis ontstaan over de mogelijkheid om de gewenste doorstroming te realiseren. 
	
Ronde	2:	Expert	vertellen	hoe	plannen	voor	basisscholen	worden	gemaakt	
Teun van Wijk (ICS-adviseurs) laat aan de hand van een presentatie zien hoe basisscholen zich door 
de jaren heen ontwikkeld hebben van onderwijs, dat vooral gericht is op de gemiddelde leerling, naar 
onderwijs op maat. Het is handig om daarbij buitenschoolse activiteiten en kinderopvang te 
combineren. Samenwerken en het zoeken van verbindingen is de grote trend en waarbij in een 
uiterste vorm de school gezien kan worden als onderdeel van een wijk, ecosysteem. Natuurervaring 
is daarbij belangrijk. 
Ter illustratie laat hij aan de hand van een voorbeeld in Doetinchem zien hoe een dergelijke campus 
slim georganiseerd kan zijn, zonder grootschalig of onpersoonlijk te worden. Hij heeft daarbij 
positieve ervaringen met het betrekken van ouders, leerlingen, leerkrachten, omwonenden en 
ambtenaren bij het ontwerpproces. De verschillende voorkeuren van mensen werkt hierbij al een 
voordeel. In zijn werk maakt hij onderscheid tussen 6 invalshoeken, die allemaal even belangrijk zijn: 
Inspire (toekomstgericht), Together (mens/relatiegericht), Create (ruimte voor experimenten), Think 
(helder denken), Action (besluitvaardig), Care (zorgvuldig, rekenig houden met verworden waarden). 
Ten slotte vertelt hij dat wanneer een school beslist om circulair te bouwen, dit leidt tot restwaarde 
waardoor extra geld beschikbaar komt om te investeren in bijvoorbeeld duurzaamheid. 
 
Tjeerd Wessel van de Stichting mevrouw Meijer heeft ervaring met hergebruik van bestaande 
schoolgebouwen. Hergebruik is immers altijd de meest duurzame oplossing. 
Hij geeft aan dat het fantastisch is dat de schoolbesturen in Tanthof willen samenwerken.  
Hij bepleit tegelijkertijd om hier ook kritisch op te zijn: waarom willen de scholen samenwerken en 
wat willen zij delen? 
Het is belangrijk om verschillende scenario’s uit te laten werken. Daaraan voorafgaand moeten de 
schoolbesturen vragen beantwoorden, maar ook de gemeente (welke verdichtingsvragen zijn er en 
wat is de wens vanuit stedenbouw?) en de bewoners (wat zijn de wensen van ouders en bewoners in 
de wijk). 
De gemeente is dienend ten opzichte van de scholen, maar heeft ook een eigen verantwoordelijkheid 
zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en leefbaarheid. 
 
Ronde	3:	is	het	mogelijk	om	nog	tot	een	gezamenlijk	proces	te	komen?	
Bij een complex opgave als deze, constateert Bert Slagmolen, moet het proces nog beter 
georganiseerd worden. Hij bespreekt met de experts wat nodig is om in de Tanthof tot 
gezamenlijkheid te kunnen komen.   
Als betrokken organisaties water in de wijn willen doen dan is gezamenlijkheid haalbaar. Daarbij is 
het belangrijk dat openheid wordt gegeven over ieders motieven. Belangrijk is de vraag waarop de 



 

 

keuze van de scholen om te willen samenwerken op is gebaseerd? Staat de samenwerking centraal 
of staat de keuze om tot 1 scholencluster te komen centraal? Het gewenste gebouw zou het 
middel moeten zijn en niet het doel. Niet alleen het geld (en leerlingen-aantallen), maar het belang 
van kinderen en de ecologie moeten voorop staan. 
 
Wat is de volgende stap? Op 28 november beslist de raad over een uit te voeren haalbaarheidsstudie 
door een onafhankelijk bureau. De planning is dat de raad in maart kan besluiten over de gewenste 
locatie. De vraag van de bewonersorganisaties om hierbij het alternatief van herbouw van de scholen 
op de bestaande locaties te betrekken, krijgt op deze avond veel begrip.  
Het aanwezige raadslid van de SP ligt toe dat een motie in deze richting wordt voorbereid.  
Tot slot wordt vanuit de Poptahof een pleidooi gehouden voor behoud van het park. 
En Jan Bloemberg memoreert de lessen uit de debatten over de Schie-oevers: begrijp de situatie 
goed, kweek vertrouwen en durf dilemma’s en alternatieven in beeld te brengen. 
 
 
 


