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Hoogspanningslijnen en de gevolgen
van ultrafijn stof
In een artikel in de Volkskrant van 28
februari maakt de Fietsersbond bekend
wat de gevaren zijn van ultrafijn stof voor
de volksgezondheid. In een reactie zegt
de toxicoloog Flemming Cassee van het
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid
(RIVM) dat ultrafijn stof schadelijker is
dan gewoon fijn stof. “Waarschijnlijk
omdat de kleinere deeltjes gemakkelijker dieper in de longen kunnen doordringen.” Het RIVM is het rijksinstituut
dat eerder een geruststellend advies uitbracht over de relatie tussen ultrafijn stof
en elektromagnetische velden van de 380
kV-hoogspanningsmasten, die ten zuiden en westen van het Tanthof dreigen te
worden geplaatst.
Gevaar ultrafijn stof eindelijk erkend
De uitdrukkelijke erkenning van de gevaren van ultrafijn stof voor de gezondheid
door het RIVM nu wekt grote verbazing.
Eerder had de regering opdracht gegeven
aan het RIVM om deze gevaren te onderzoeken vanwege de discussie over de aan
te leggen bovengrondse 380 kV-lijnen. Het
RIVM rapport Hoogspanningsleidingen en
fijn stof van G. Kelfkens en M.J.M. Pruppers
kwam nog in november 2007 tot de volgende geruststellende conclusie:
“Voor zover nu bekend beïnvloeden
bovengrondse hoogspanningslijnen de
schadelijke effecten van fijn stof niet.
Hoogspanningslijnen kunnen fijn stof soms
wel elektrisch opladen, maar dat is te weinig om het meer dan normaal aan longen,
luchtwegen en de huid te laten ‘plakken’. Dit
concludeert het RIVM uit een literatuuronderzoek in opdracht van het ministerie
van VROM.”
Deze conclusie uit dit rapport van het
RIVM zal ook worden toegevoegd aan de
Milieu Effect Rapportage (MER) over de
aanleg van de 380 kV-leiding ten zuidwesten van Delft. Deze MER wordt verwacht in
augustus 2008.

Alle ratten gingen dood
De Fietsersbond heeft wetenschappers naar
de gevaren van fijn stof en ultrafijn stof
laten kijken. Gerard Hoek, wetenschapper
bij het IRAS, een instituut dat gespecialiseerd is in onderzoek naar de volksgezondheidsrisico’s kent de gevaren van fijn stof en
ultrafijn stof:
“Als je lucht met dit fijne stof inademt, komt
het tot in de diepste holtes van je longen: Je
neus, keel en longen kunnen het niet eruit
filteren.”
Hoek wijst op het volgende:
“Wie een dag door een grote, vervuilde
drukke stad wandelt, kan ’s avonds zwarte
viezigheid uit zijn neus peuteren. Dat betekent dat je neus veel roet en ander stof heeft
tegengehouden. Maar het ultrafijne stof is
zo klein dat het moeiteloos door de filters
van je lichaam dringt. Het komt in je bloed
terecht en veroorzaakt daar ontstekingsreacties, waardoor je minder fit bent en je
algehele gezondheid wordt aangetast. Ook
kun je hart- en longproblemen ontwikkelen. Begin jaren negentig werd een experiment uitgevoerd met ratten. De dieren werden aan zeer hoge concentraties ultrafijn
stof blootgesteld. Ze gingen er allemaal aan
dood.”

• 20 Geschiedenis van Tanthof

Het redactie-adres van de
Wijkkrant Tanthof is:
Bogotalaan 2 2622AB Delft
e-mail adres:
wijkkrant.tanthof@orange.nl

Lees verder op pag. 18

U krijgt een extra dikke krant in de bus. Dat
wordt niet de gewoonte. Ondanks de ziekte van een aantal redactieleden hadden wij
zoveel copy dat wij maar besloten hebben
om 4 pagina’s erbij te doen.
U ziet er gebeurt genoeg in onze wijk.
Naast de normale rubrieken wordt er ook
aandacht besteed aan hondenpoep, de A4,
de 380 Kv Kabel, maar ook de wijkagenten
laten van zich horen.
Ook richten wij ons op de natuur en het
milieu. Van dit gebied zal in de toekomst
nog meer geplaatst worden.
Wij moeten U ook wijzen op het feit dat
twee redacteuren te weinig zijn om de wijkkrant voort te zetten. Wij hebben daarom
dringend hulp nodig. Let op de advertentie en neemt contact met ons op. Alle beetjes helpen.

Wijkkrant Tanthof is een uitgave van
bewoners van de wijk Tanthof,
jongerencentrum The Border,
het Belangen-platform Tanthof en de
Brede Welzijnsorganisatie Delft.
De redactie bestaat uit:
Henk Klootwijk,
Rian en Coen van Gulijk
en Jan van Dijk.
De technische realisatie:
Stan van Adrichem.
Drukwerk:
fa. Alevo
De wijkkrant verschijnt dit jaar 8 keer en
wordt huis-aan-huis bezorgd.
De redactie behoudt zich ten alleen tijde het recht voor tot het inkorten en/
of al dan niet plaatsen van ingezonden
stukken.
Redactieadres
per post: Bogotalaan 2
2622 AB Delft
per e-mail:
wijkkrant.tanthof@orange.nl
Als U de krant niet ontvangen heeft,
kunt hem altijd ophalen bij de adverteerders,
de bibliotheek, de Hofstee of The
Border.
Mocht U klachten hebben kunt U dat
mailen naar bovenstaand adres of bellen
naar: Henk Klootwijk - tel: 015-2612535.
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• Belangenplatform Tanthof:
Abtsregt 17
2622 KN Delft
e-mail: belangenplatformtanthof@tanthof.nl
• Wijkagenten
Anita van Heesewijk tel: 06-54263571
Michel Kroone tel: 06-21883929
• politie algemeen:
0900-8844
noodgevallen: 112
• Servicedienst openbare ruimten
Gemeente Delft:
tel: 14015
• Grof Huisvuil:
tel: 14015
• Wijkcoordinator: Ivonne Vlooswijk
Postbus 340 –
2600 AH Delft
Tel: 015-2197157
e-mail: ivlooswijk@delft.nl
• Wijkopbouwwerker:
Cherif Jeffali
tel.:06-48982237
e-mail: c.jeffali@breedwelzijndelft.nl
• BHTD				
Postbus 634
2600 AP Delft
e-mail: info@bhtd.nl
• Vestia Delft
Oostblok 1
2612 PB Delft
tel: 015-2120707
• DUWO
Postbus 54
2600 AB Delft
tel: 015-2192200
• Vidomes
Postbus 32
2600 AA Delft
Tel: 015-2513655
• Woonbron Delft
Aart van de Leeuwlaan 8
Postbus 2346
3000 CH Rotterdam
Tel: 015-8880500
reparaties: 015-2516700
e-mail: delft@woonbron.nl
• Meldpunt Bezorgd:
Van Bleyswijckstraat 91
Tel: 0900-0400405
• Telefooncirkel:
Mevr. C. Klootwijk
tel.015-2612535;
e-mail: henk_jazz@wanadoo.nl
• The Border:
Tel: 015-2627936
e-mail: deborder@wanadoo.nl
• Abstwoudse Bos:
Klachten: 010-2981020
• DCMR-Geluidshinder/
vliegtuiglawaai
010-4733333
• Stop huiselijk geweld:
0900-0400484
• Consultatiebureau voor Senioren:
Bleyswijckstraat 85
088-1239988
• Fledderus:
Abtswoude 13
2623NB Delft
015-2627280

Onder het motto “ken uw wijk”
plaatsen we in elke krant een foto
van een plekje of iets in de wijk.

In wijkkrant nr. 1 was niet te raden waar
dit nou toch een detailfoto van was.
Daarom was deze in wijkkrant 2 wat
uitgezoomd. Toen kwamen de inzendingen inderdaad binnen. Uit de goede oplossingen is die van L. ten Hoopen
uit de Bengalenstraat 11 getrokken.
Gefeliciteerd!
Dan nu een nieuw zoekplaatje:
Waar in Tanthof is deze foto genomen?

Uw oplossing, met uw adres en telefoonnummer moet uiterlijk maandag 2 juni
bij de redactie zijn ontvangen.
Opsturen naar:
Redactie Wijkkrant Tanthof,
Bogotalaan 2, 2622AB Delft.
e-mail: wijkkrant.tanthof@orange.nl
Onder de goede inzendingen wordt een
bedrag van €12,— verloot.
In de volgende wijkkrant wordt de oplossing bekend gemaakt.

juni
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door Ivonne Vlooswijk

door: Ivonne Vlooswijk

Wijkprogramma
en wijkverslag

Bakkie Tanthof

oud de tijd namen. In de gesprekken kwamen vooral zaken naar voren op het vlak
van hondenoverlast, het grote verloop van
bewoners rond de Bikolaan, de achteruitgang (uitstraling) van het winkelcentrum,
de onveilige verkeerssituatie en de parkeerdruk. Dit zijn zaken waar de wijkprofessionals graag samen met bewoners verder mee
aan de slag gaan.
Wilt u ook een Bakkie Tanthof doen?
Binnenkort staat de mobiele koffiebar weer
in de wijk. Hopelijk werkt het weer dan mee
en kan ter plekke een vers kopje koffie voor
u worden gezet. De komende data waarop u
een Bakkie Tanthof kunt doen kunt u vinden op het wijkweb www.delft.nl/tanthof/.
In ieder geval kunt u de mobiele koffiebar vinden op het wijkfeest op 14 juni in de
Hofstee.

Klachten over de
gemeente

foto Oosterwijk Fotografie

In tegenstelling tot de voorgaande dagen
was het deze zaterdag bewolkt en fris. Dit
maakte dat de gasbrandertjes waarop de
percolatoren hun werk moesten doen, niet
wilden branden. Nadat Ivonne (wijkcoördinator, gemeente) en Cherif (wijkopbouwwerker, Breed welzijn Delft) om 10.30 uur
startten met de actie, besloten zij om 11.00
uur te verhuizen naar een minder windgevoelige plek. De mobiele koffiebar werd verplaatst naar de entree van de Plusmarkt,
voor de Chinees, onder een afdakje. Deze
verhuizing mocht echter niet baten. De
brandertjes waren te windgevoelig, waardoor werd besloten om filterkoffie uit te
schenken. Gelukkig kon met behulp van
de (sociaal) beheerders van Vidomes en
dhr. Tetteroo van de Plusmarkt isoleerkannen met koffie worden gevuld. De rommelige start zorgde voor een ongedwongen en
grappige sfeer. Voorbijgangers en bewoners
dachten en hielpen mee. Hele constructies
werden gemaakt om de wind buiten te houden en de verplaatsing was met zijn allen in
een mum van tijd gerealiseerd!
Eenmaal gesetteld was er een gezellige toeloop van bewoners die nieuwsgierig een
kopje koffie kwamen drinken. De bewoners waren in een positieve stemming die
nog eens werd versterkt door de accordeonmuziek van Ton van Graas. Het was erg
leuk te zien dat de bezoekers, zowel jong als

foto Oosterwijk Fotografie

“Koffie?” Die vraag klonk op 12 april op
het Bikoplein in Tanthof. De leden van
het wijkcoördinatieteam Tanthof trokken
die dag met een mobiele koffiebar de wijk
in om kennis te maken met bewoners.

Wijkkrant Tanthof

Ga naar www.gemeentedelft.info
toets “klacht” in het vakje bij het woord
“zoeken” rechtsboven in beeld.
U komt op de bladzijde: 7 Producten en
diensten
Klik op: klachtenafhandeling van klachten tegen ambtenaren en bestuursorganen
u komt op de volgende bladzijde, klik
op“Een klacht over de gemeente”
U krijgt een uitgebreide beschrijving te
zien over het hoe en wat over klachten
m.b.t. de gemeente.

Het wijkprogramma 2008 en het wijkverslag
2007 zijn inmiddels klaar. U kunt het vinden
op www.gemeentedelft.info/wijkaanpak. Een
gedrukte versie kunt u opvragen bij het secretariaat van Wijkzaken via Natscha Duyndam,
tel 015-219 7123
of e-mail nduyndam@delft.nl.
Straatspeeldag 2008
Wilt u de straat voor een middag teruggeven aan de kinderen? Doe dan mee aan de
Nationale Straatspeeldag op woensdag
28 mei 2008!
Tijdens deze dag worden in heel Nederland
straten afgesloten voor het verkeer. Door mee
te doen kunt u aandacht vragen voor de gevaren in het vereer die kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Straatspeeldag
naast één groot kinderfeest ook een actiedag
voor een veilig en kindvriendelijk verkeer. Wilt
u informatie over het afsluiten van straten en
subsidiemogelijkheden, neem dan contact op
met het secretariaat van Wijkzaken, Natascha
Duyndam, tel 015 219 7123.
Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de
straat meerdere malen per jaar af te sluiten als
speelstraat. Kijk voor meer informatie op
www.gemeentedelft.info/wijkaanpak.

Straatfeest en Straatfestijn
Met elkaar feesten verbetert de sfeer en daarmee de leefbaarheid in een straat. In Delft is
het daarom mogelijk om bij de gemeente een
cheque ter waarde van € 150,- of € 250,- aan
te vragen voor het houden van een straatfeest of straatfestijn. Een straatfestijn is meer
dan een straatfeest. Bij een festijn houdt u,
naast een feest, ook een Fleur Delft Op actie
in de straat. Dat wil zeggen dat u met elkaar
de straat schoonmaakt, opknapt of fleuriger
maakt. U kunt ook met meerdere straten een
cheque aanvragen. Heeft u belangstelling om
een straatfeest of een straatfestijn te organiseren? Vraag de folder op bij het secretariaat
van Wijkzaken, Natascha Duyndam, telefoon
(015) 260 219 7123.
Bent u benieuwd welke straten meedoen,
kijk dan in de agenda op het wijkweb
www.delft.nl/tanthof/.
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De stand van zaken
Door Henk Klootwijk
Sinds de vorige wijkkrant zijn er weer 2
vergaderingen geweest. Als de krant uitkomt is er weer een vergadering geweest.
Iedere vergadering is op de 1’woensdag
van de maand in de Hofstee. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.
Voor de agenda moeten wij U wijzen
op de Stadskrant van de zondag ervoor.
Helaas zijn een aantal onderwerpen hetzelfde omdat het heel lang duurt wil de
overheid tot een besluit komen.
Op 5 maart is er gesproken over de
schouw. Hoe die afgelopen is, leest U verder in deze krant.
Verder deed de Werkgroep Veilig Verkeer
Tanthof een verslag van de stand van
zaken en vertelde wat zij verder van plan
waren. Zie hiervoor ook in deze krant.
De A4 is weer meer ter discussie en
wij wachten op de volgende zet. Van
Rotterdam Airport is er nog steeds geen
nieuws, behalve dat er meer herrie is.
Wilt U een klacht indienen, dan kan het
via het bestaande nummer.
De 380Kv kabel komt in een stroomversnelling. Tijdens deze vergadering was
er nog geen discussie, maar de volgende keer wel.
De tweede vergadering was op 2 april j.l.
De wijkagent kwam even terug op de
voorlichtingsmiddag die druk bezocht
werd. Een van de leden gaat meedoen
aan het project van de politie “Burgers in
Blauw. Wij zijn benieuwd.
Over de A4 is er weinig nieuws. Er komt
binnenkort een vergadering van de
Kalnkbordgroep IODS, waarin het belangenplatform ook vertegenwoordigd is.
Over de 380Kv Kabel is er nog niet veel
nieuws. Wel werd erop gewezen dat de
kop van het artikel in de Delftse Post van
2 april misleidend was.
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Een up date van lopende projecten
in of nabij Tanthof:
Herinrichting Station Zuid-gebied
Het Station Delft Zuid-gebied zal de
komende jaren aantrekkelijker en leefbaarder gemaakt worden. Om dit te bereiken worden nieuwe straten en trottoirs
aangelegd, komt er een doorsteek van de
Tanthofdreef naar de Vulcanusweg en worden een aantal nieuwe gebouwen gerealiseerd. In 2005 maakte de gemeente
Delft met BAM Utiliteitsbouw (ontwikkelings- en bouwmaatschappij) de afspraak
om drie kantoorgebouwen te verwezenlijken. Omdat er weinig nieuwe vraag is
naar kantoorruimte in Delft, is de bouw
van de drie kantoorcomplexen uitgesteld.
Zodra de bouw van start gaat, wordt de
openbare ruimte aangepakt. Wel wordt
alvast een begin gemaakt met het verbeteren van station Delft-Zuid. In het kader
van Stedenbaanproject hebben de gemeente Delft en Haaglanden, Prorail en NS
afspraken gemaakt over het aanleggen van
extra en nieuwe fietsenstallingen en extra
P+R plaatsen. Op het Kruithuiswegviaduct
komt ook een fietsenstalling om het wildparkeren tegen te gaan.

foto Stan van Adrichem

Van de vergadertafel

Verbreden A13 of doortrekken A4
In 2006 is door betrokken partijen (onder andere gemeente Delft en ministerie van
V&W) een convenant ondertekend over de inpassing van het stuk A4 tussen Delft
en Schiedam door Midden Delfland. In februari 2008 heeft Rijkswaterstaat een brief
gestuurd aan de bewoners van Delft. Daarin staat dat de minister een voorkeur heeft
voor de aanleg van de A4. Het besluit tot aanleg van de A4 kan pas genomen worden
als de tracéprocedure helemaal doorlopen is. In deze procedure wordt onderzocht of de
aanleg van de A4 de beste oplossing is om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.
In 2007 heeft de minister geconcludeerd dat de verbreding van de A13 in combinatie
met de aanleg van de A13/A16 een realistisch alternatief is voor de aanleg van de A4.
De gemeente Delft onderzoekt nu samen met Rijkswaterstaat of en hoe een verbrede
A13 kan worden ingepast. Rijkswaterstaat verwacht begin 2009 de trajectnota/MER af
te ronden. Daarna start de inspraakprocedure. U kunt dan uw mening kenbaar maken
bij Rijkswaterstaat. Woensdag 23 april doet de minister een nieuwe uitspraak over de
A4. Bij het te persen gaan van deze krant was de inhoud van de beslissing van de minister nog niet bekend.

Wijkkrant Tanthof

Basisschool De Regenboog in | Tanthof Oost

Spetterend

sportfeest bij de Regenboog

Door: Coen van Gulijk

2 april was een speciale dag voor de
Regenboogschool in Tanthof-oost. Het
was die week nationale sportweek en de
Regenboog pakte groots uit. Er werd een
sponsorloop gedaan op het basketbalveld
naast de school en alle kinderen deden
mee, van de kleuters tot groep 8!
En het was professioneel aangepakt. De
Hardlopers, een team van getrainde hardlopers dus, hielp mee met het festijn.
Sportschool Bodyline, professionele sporters dus, deden de warming up voor alle
kinderen. En de kinderen? Die vonden het
allemaal prachtig.

De sponsorloop was er natuurlijk niet
voor niets. Er wordt gespaard voor een
nieuw speeltoestel op het schoolplein. De
leerlingenraad had al een mooi toestel uitgezocht maar nu moet het natuurlijk nog
wel moeten worden betaald. Juf Sylvia
van den Ende van groep 4, en de nieuwe
adjunct van de school, heeft de wind er
onder. Ze denkt dat er nog wel meer acties
nodig zijn. Dit vindt ze een leuk evenement: “sport is vooral plezier en beweging” sport is voornamelijk ”het belangrijkst is dat ze plezier hebben in beweging”. De Wijkkrant Tanthof sluit zich
daarbij aan en wenst de Regenboog nog
veel succes!

foto’s Stan van Adrichem

Juf Ria, deed alles voor en liep (bij de keuters) voorop. De warming up was erg leuk,
daar was een heus podium voor gemaakt
en er was een professionele geluidsinstallatie. Dansen op muziek, dat vonden ze
leuk, maar rennen vonden ze minstens net
zo leuk.Voor elk rondje dat de kinderen
liepen kregen ze een stempel en elke ronde kon je dus sponsoren (maar een vaste
prijs mocht natuurlijk ook). De kleuters
renden 10 minuten totdat hun gezichtjes
helemaal rood waren. Dat het een beetje
regende maakte ze echt niet uit.

Helaas
Helaas moeten wij stoppen met het schrijven voor de Wijkkrant Tanthof omdat
we gaan verhuizen naar een andere stad. We hebben in de afgelopen twee jaar
met ontzettend veel plezier onze bijdrage geleverd. Het is leuk vrijwilligerswerk
en je leert veel leuke mensen kennen in onze prachtige wijk. En nee, het is echt
niet heel moeilijk en kost ook niet heel veel tijd. Lijkt het jou ook leuk om stukjes te schrijven voor de Wijkkrant Tanthof? Bel dan met Henk Klootwijk.
Coen en Rian van Gulijk.

Wijkkrant Tanthof
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Wijkfeest De Hofstee

SPREEKUUR WIJKAGENT

14 juni

Donderdag 22 mei 10.00-11.00 uur
Donderdag 5 juni 10.00-11.00 uur
Donderdag 19 juni 10.00-11.00 uur

Groot Succes Themamiddag
“VEILIG OUDER WORDEN”
Op vrijdag 28 maart organiseerde de BWD
en de Politie een thema middag veilig ouder
worden, veel mensen willen graag activiteiten in het wijkcentrum in de avonduren
bezoeken maar durven niet over straat.
Verder ging het over veilig pinnen hoe draag
ik mijn handtas enz.
Ook meldpunt bezorgd en stichting ouderen werk hielden een interessante presentatie. De woonorganisaties hebben door middel van folders ook hun steentje bijgedragen
al met al een leuke en bijzondere samenwerking met alle partners uit de wijk. De mensen gingen met een BWD tas vol met leuke
hebbe dingetjes, een fleurig viooltje en
informatieve veiligheid folders van alle deelnemende partners tevreden naar huis.
De Themamiddag veilig op vakantie was op
23 april en bij het per perse gaan van deze
wijkkrant dus nog niet geweest, we hopen
op een even drukke en geslaagdemiddag als
de vorige.

foto De Hofstee

Markten worden aangekondigd via posters
en via deze wijkkrant
Rommelmarkten		
09.00-13.00
Baby-Kleuterbeurs		
09.00-13.00
Speelgoedbeurs		
09.00-13.00
Kerst Crea Markt		
09-00-13.00
Boekenmarkt 		
09.00-13.00

Op zaterdag 14 juni is het weer zover het
grote gratis Tanthof wijkfeest bij wijkcentrum de Hofstee aan de Sandinoweg
in Tanthof West 11.00-16.00 uur.
Een feest voor groot en klein, oud en
jong.
Programma:
Schminken, Grabbelton, Sieraden
maken, Schilderen, Verfcentrifuge,
Siertegels maken, Draaimolen, Kussen
gevecht, Sumo worstelen, Mega darts,
Luchtkussen, Patatkraam, Kleien,
Snoepkraam, Het Mega spiraal,
Pannenkoeken

In samenwerking met het Vrouw/Kind
Centrum (VKC) start op dinsdag 13 mei
van 13.00-15.00 wereldskoken, van en door
vrouwen elke 14 dagen wordt er een gerecht
uit een ander land bereidt en gezamenlijk
opgegeten. Aanmelden kan bijwijkcentrum
de Hofstee 2612712 of het VKC 2567019.

Country Line Dance
Op maandagavond is er van 19.00-20.00
Country Line Dance
Het is een gezellig groepje maar het zou leuk
zijn als er watnieuwe mensen bij komen, dus
Tanthof bewoners beentjes van de vloer en
op naar het wijkcentrum.

Nieuwe Computerles Docent

Gelukkig heeft zich uit de wijk een nieuwe
computerdocent aangemeld en zijn de eerste twee cursussen basis-internet-e-mail
in april van start gegaan. U kunt zich aanmelden voor de volgende cursus die in
Zit U ook wel eens met de handen in het september start voor de donderdagmidhaar als er een gaatje geboort moet worden, dag 13.30-15.00 of de donderdagavond van
een stekker vervangen moet worden enz. 18.30-20.00 uur bel 2612712.
bent U het zat om dan telkens een ander
te moeten vragen.
BINGO
Een paar dames in de wijk wel en daarom start er op donderdag 17 april een paar
Op de volgende vrijdag 16 mei
weken lang klussen voor vrouwen in de
Hofstee.
is er BINGO in de Hofstee:

Klussende vrouwen
in deHofstee
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maandag
Yoga
Schilderen
Biljart
Fietscursus
Country line dance
Yoga
Yoga
Klaverjassen 2de maa vd. maand

09.30-10.30
09.30-11.30
13.30-16.00
13.00-15.00
19.00-21.30
19.00-20.00
20.15-21.15
19.00-21.45

dinsdag

Werelds Koken

Markten & Beurzen

Activiteiten in het Wijkcentrum

Naailes
Biljart
Keramiek
Fietscursus
Biljart 50+
Jokeren
Aquarelschilderen
Spaans beginners
Keramiek
Naailes		

09.00-11.00
09.30-11.30
09.30-11.30
13.00-15.00
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.00
19.30-20.30
19.00-21.00
19.00-21.00

woensdag
Venstertafel gratis computergebruik
Schilderen
Vrouwen klussen
Recycle kunst
Biljarten
Kinderbingo 1e woe v.d. mnd.
Muziek-Dans-Zang 4-5 jaar
Cursus Engels beginners
Technica 10
Venstertafel met begeleiding
Tai chi                  

09.00-11.30
09.30-11.30
09.15-11.15
09.30-11.30
14.00-17.00
14.00-16.00
13.30-14.15
13.30-14.30
18.30-20.00
19.00-21.00
19.00-20.00

donderdag
Bloedprikken(Reinier de Graaf)
Venstertafel gratis computergebruik
Naaicursus
Biljarten			
Klaverjassen
Technyboys brede school     
Naailes
Computerles(Basis/Word-Excel/website)

08.15-09.00
09.00-11.30
09.00-11.00
09.00-12.00
14.00-17.00
15.30-17.00
19.00-21.00
19.00-20.30

vrijdag
Venstertafel gratis computergebruik
Creeer je eigen woonstijl
Biljart 50+
Creativiteitclub (1 x per 2 weken)
Bingo 1 x per maand

09.00-11.30
09.30-11.00
09.30-12.00
14.00-16.00
20.00-23.00

zaterdag
Russ.kinderen Taal+Spel
10.45-13.45
Diverse markten en beurzen
Worden per keer bekend gemaakt via posters en de wijkkrant

Activiteiten locatie Israellaan 2
dinsdag
Speel-o-theek

09.15-10.30

vrijdag
Speel-o-theek

19.30-20.30

zaterdag
Speel-o-theek

10.00-11.30
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HONDENPOEP

Welke regels
gelden voor
hondenbezitters?

Door Henk Klootwijk

foto Stan van Adrichem

Hieronder kunt U lezen over de problematiek van de hondenpoep. Wij ontvingen van
de heer de Zeeuw een ingezonden stuk met een foto. Tevens schreef de wijkcoördinatrice over dit onderwerp, doordat zij ook foto’s ontvangen had. De redactie heeft
wel een mening en die komt niet helemaal overeen met de brief. Wij willen ook geen
discussie staten in de krant. Het is helaas wel zo dat wij het als een probleem zien.
Daarom vinden wij het fijn dat de gemeente nog eens duidelijk aangeeft hoe de hondenbezitters met hun honden moeten omgaan.

Een beter milieu begint bij jezelf
Maandag 18 februari jl. waren in het
Abtwoudsepark op het veldje tussen
Santiagopad en Kartinipad de aanwezige hondendrollen door een buurtbewoner
gemarkeerd met witte vlaggetjes. Hulde
hiervoor, want hierdoor werd toch wel en
klein milieuschandaal zichtbaar! Ik telde
zo’n 20-25 vlaggetjes.
Hondenbezitters (de goeden niet te na
gekomen!), doe uw plicht en raap de uitwerpselen van uw viervoeter op waar deze
maar terechtkomen. Hiervoor zijn bij de
Gemeente Delft (De Staal) en dierenartsen gratis kleine grijze plastic zakjes te verkrijgen. Ook kleine (gebruikte) plastic zakjes uit uw huishouden voldoen uitstekend.
Zorg bij het uitlaten ervoor om altijd een of
meer plastic zakjes bij u te hebben en doe
uw plicht!
Sterker nog, spreek andere hondenbaasjes erop aan wanneer u ziet dat dezen hun
hond rustig hun gang laten gaan en de uitwerpselen niet opruimen.

Zo is mijn ommekeer ook begonnen. Ik
dacht na zo’n beroep van een medebuurtbewoner op mij: “Ja, het is eigenlijk te gek voor
woorden dat ik deze uitwerpselen zomaar
op straat of waar ook laat liggen!” en ik nam
de gewoonte aan om de uitwerpselen voortaan netjes te verwijderen, Het geeft een bijzonder goed gevoel en vergroot de acceptatie van honden in het algemeen!
NB. Als de hondenbezitters het goede voorbeeld geven, volgen de personen die plastic fiesjes en tasjes, bierflesjes en blikjes enz
achteloos achterlaten in de openbare ruimte, vanzelf. Maar daar mag dan ook wel eens
op gehandhaafd worden in plaats van op
het aangelijnd zijn van honden. Op plaatsen waar dat echt geen probleem kan zijn,
zoals in de recreatiestroken ten zuiden van
Tanthof Oost en West bijvoorbeeld.
Willem de Zeeuw
Helder Camarastraat 9
2622 BH Delft

is op zoek naar nieuwe

U moet de poep van uw hond altijd
opruimen! Niet alleen van de stoep
maar ook van de straat en van het gras.
U kunt daarvoor bij de gemeente aan de
Staalweg 1 gratis afvalzakjes ophalen. U
mag de poep van uw hond alleen laten
liggen op de speciale hondenuitlaatstroken. De stroken worden frequent door
de gemeente schoongemaakt. Honden
moeten aan de lijn. Alleen op de uitrenvelden in Delft mag uw hond loslopen.
Maar ook daar moet u de poep opruimen! Bij de uitrenvelden staan daarvoor
speciale afvalbakken.
Nog even de regels op een rij:
Ruim de poep van uw hond op
Houd uw hond aangelijnd
Uw hond mag alleen vrij rondrennen op
de hondenuitrenvelden
U mag de hondenpoep alleen laten liggen op de hondenuitlaatstroken
Gratis afvalzakjes kunt u ophalen bij de
gemeente aan de Staalweg 1
Waar vindt u uitlaatstroken
en uitrenvelden?
Op www.gemeentedelft.info
en op www.delftdoet.nl vindt u
de uitlaatstroken en uitrenvelden.
Uitlaatstroken in Tanthof
Willem Dreeslaan
Meerkoetpad
Busbaan Tanthof
Uilensingel
Krekelpad
Kalfjeslaan
Sandinopad
Iqbal Mashipad
Aziëlaan
Derde Wereldreef
Sadatweg
Laan der Verenigde Naties
Uitrenvelden in Tanthof
Libellepad
Kikkerweg
Koekamp
Iqbal Mashipad
Aziëlaan
Wat kunt u doen?
U kunt hondenbezitters attent maken
op de regels. En geef uw vragen, suggesties en klachten door aan de gemeente via
www.gemeentedelft.info/melding.
Of bel hiervoor met het Infopunt
Stadsbeheer,via nummer 14015.
Ook dat kan helpen.

REDACTIELEDEN
Mail naar wijkkrant.tanthof@orange.nl
of bel Henk Klootwijk, 015-2612535
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Feestelijke
Annie M.G.Schmidtmiddag
in DOK Tanthof.

VAK in
de Hofstee
Tanthof alweer een jaar actief in het prachtig uitgeruste wijkcentrum De Hofstee aan de
Sandinoweg 149. En de vraag naar VAKtiviteiten
in De Hofstee wordt steeds groter. Daarom biedt
De VAK weer meer en andere cursussen aan in
het cursusjaar 2008/2009.
Op zaterdag 28 juni van 10.00-14.00 uur is er
een open dag in De Hofstee waar u kennis kunt
maken met ons nieuwe aanbod.
dansoptredens, open lessen van de afdeling beeldend en muziek, theater, binnen en buiten het
gebouw.
Kunt u niet wachten? In de week van 19 mei ligt
de nieuwe brochure voor u klaar, u kunt deze
ophalen in het wijkcentrum, op de Westvest 9
en op diverse openbare gelegenheden in Delft.
Ook kunnen we de brochure toesturen als u
even belt naar De VAK, 015-2602840.
Voorbeelden van het aanbod komend seizoen:

Op woensdagmiddag 21 mei van 14.00
– 17.30u is weer de jaarlijkse viering van
de geboortedag van de “geestelijk moeder” van o.a. Jip en Janneke en Pluk van de
Petteflet, Annie M.G.Schmidt.
Traditioneel wordt dit feestelijk gevierd met
een hele middag vol vermaak!
Er wordt weer geschminkt, er is een leuke voorstelling, er wordt geknutseld en
natuurlijk is er weer het heerlijke Pettefletbuffet, met flodderflenzen, hasselbramentaart en oud-Hollandse snoepjes, limonade
en suikerspinnen!
Voor onze speurneuzen is er een leuke
speurtocht met vragen waar je hele mooie
prijzen mee kunt winnen!
Voor de kleurwedstrijd kan je vanaf maandagmiddag 5 mei alvast een kleurplaat ophalen bij DOK Tanthof. Maak hem zo mooi als
je kan, er zijn mooie prijzen te winnen voor
verschillende leeftijden. Inleveren voor 21
mei bij DOK Tanthof.
Schrijf deze datum dus maar alvast in de
agenda!
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Muzikale Vorming
Dit is voor kinderen van 7-8 jaar die in groep zitten. Heeft uw kind nog nooit muziekles gevolgd
dan is deze cursus prima geschikt. De kinderen
gaan o.a. zingen, muziek maken met verschillende instrumenten en luisteren naar muziek.
Na de herfstvakantie wordt er 20 begonnen met
blokfluit spelen. In het voorjaar gaan de kinderen
naar een concert.
Jongerenatelier (12-15 jaar)
Tekenen schilderen, maar ook andere technieken komen aan bod. Tijdens deze lessen is de
mogelijkheid om van alles uit te proberen onder
leiding van een kunstenaar. Er wordt geleerd
op een andere manier te werken dan je gewend
bent.
Lezingenreeks op donderdagmiddag
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aanbod: Hoogtepunten uit 2000 jaar
kunstgeschiedenis, Italiaanse kunst, thema in
de kunst en schilderende vrouwen. U kunt zich
inschrijven voor de hele serie maar ook alleen
voor de blokken die u wilt volgen.
Buikdans
Verschillende basistechnieken van de buikdans
worden stap voor stap aangeleerd. =
Daarna worden alle passen in een choreografie
gezet waarin je ook danst met sluiers.
Het complete aanbod staat v.a. 19 mei op
www.vak-delft.nl

Schouwen
Toen ik het onderwerp moest bedenken van deze column moest ik weer
denken aan de schouw die bewoners
van onze wijk een tijdje geleden met
de wijkopzichter, de wijkcoordinatrice,
de wijkopbouwwerker en de wijkagent
deden langs diverse punten die verbeterd moesten worden.
De onderwerpen waren bijeengebracht
door de leden van het Belangenplatform.
Jullie zullen wel denken hierover staat er
een stukje in deze krant. Dat was een
verslag. Dit is belevenis van mij en een
suggestie.
Ik heb als leuk ervaren. Er was een goed
overleg tussen alle betrokkenen. Ook
konden wij allemaal wat van elkaar leren.
Bijvoorbeeld, waarom de ene boom wel
en de andere niet gerooid werd.
Tijdens de hele rit moest denken dat wij
dit meer moesten doen. Dan worden de
dingen sneller gemaakt. De betrokkenen kunnen het ook niet allemaal zien
en vinden. Ook kan er verteld worden
waarom het niet sneller gaat en dat het
niet voor hen is maar voor andere afdelingen.
Ik heb eens meegemaakt dat de gemeente in de wijken een “Wijk Opbouw
Ploeg”. Deze kunnen kleine klusjes uitvoeren. Grotere geven zij door aan de
betrokken afdelingen. Zij geven wel
door aan degenen die de klacht hebben
ingediend, wat er meegedaan is.
De gemeente heeft in de wijk vrijwilligers gevraagd om te letten op
een paar straten. Zo is de groep van
“Tippers”ontstaan. Die geven al hun
klachten op bij een bepaald punt. Zo
zorg je ook dat er bewoners betrokken
zijn bij hun wijk.
Een keer in bepaalde tijden komen alle
Tippers samen met de WOP. Daar worden de klachten behandeld. Ook worden algemene zaken die de gehele wijk
aangaan.
Zoiets zou leuk zijn als dit in Tanthof
ook kwam. Er wordt wel eens gemopperd, maar niemand neemt de moeite
om iets te melden. Door de twee instanties bij elkaar te brengen moet dat veel
beter worden. Wat dacht U van het
onderlinge begrip wat je kweekt? Als
leuke binding wordt er een paar keer
per jaar een bezoek aan een gemeentelijke instantie georganiseerd voor de
Tippers, zodat zij kunnen zien hoe het
daar gaat.
Probleem is om het organiseren en het
op de rails te houden. Dat zou een mooi
initiatief kunnen zijn voor de eerder
genoemde instanties.

Wijkkrant Tanthof

Tanthof Soccer
ook dit seizoen weer een succes :
Zondag 20-04-2008 was het weer zover.
Nu in de herhaling voor de tweede
keer.
Om 12.30 uur fietsten vele Tanthof jongeren en ouderen naar de Aegon Hal in
Kerkpolder om een potje te socceren.
De ploegen die deelnamen waren Sranti,
de BWD, Tanthof 1 en 2, de gemeente
Delft(waaronder de politiek & de sportwethouder)& een ploeg van voetbalclub
FullSpeed.
Het toernooi was een succes en Tanthof
1 won, op de foto’s ziet u de prijsuitreiking door de sportwethouder en het
winnende team in hun als prijs verkregen splinternieuwe shirtjes.
Deze activiteit werd als vanouds georganiseerd door de BWD in samenwerking met de Vaders van Tanthof en
de trainer van voetbalclub Full Speed.
De reden was om sporten in en vanuit de wijk en het omgaan van Jong met
Oud in de Wijk te promoten en te stimuleren.
Namens Tanthof/de BWD/FullSpeed
iedereen bedankt voor de organisatie
en deelname en het opdoen van de
vele plezierige momenten tijdens dit
geslaagde evenement.

foto’s BWD

BWD/Vaders van Tanthof/FullSpeed.

Wijkkrant Tanthof
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Dagje uit van de Slokkerbuurt

foto: PR

(Leukste straat van Delft -2007)

In een van de hoeken van Tanthof Oost, grenzend aan het Abtswoudse Bos, ligt de Slokkerbuurt. Deze buurt bestaat uit de
Alkstraat, Leeuweriklaan en Uiverstraat. Eind vorig jaar is de Slokkerbuurt uitgeroepen tot de Leukste Straat van Delft 2007.
Een van de bijbehorende prijzen was de onthulling van een beeldje van Hugo de Groot, dat een jaar lang de Slokkerbuurt
opsiert. In een eerdere wijkkrant berichtten wij daar al over.
Maar de Slokkerbuurt won nóg een prijs: op kosten van de gemeente Delft mochten de bewoners een dagje uit naar Diergaarde
Blijdorp.
Op zaterdag 12 april jl. verzamelden zich ’s ochtends zo’n 75 Slokkerbewoners bij het beeldje van Hugo en werden per touringcar van de firma de Snelle Vliet comfortabel vervoerd naar de ingang van de Diergaarde. En als prima gelegenheid om de buren
beter te leren kennen, waren ook alle nieuwe bewoners van de partij die het afgelopen jaar verhuisden naar de Slokkerbuurt.
Na de gebruikelijke groepsfoto gingen de prijswinnaars de dierentuin binnen.
Het bezoek begon met het prachtige Oceaneum met allerlei waterdieren. Na een heerlijke lunch in restaurant de Lepelaar
bezocht men het “oudere”deel van de Diergaarde. Natuurlijk werd ook Bokito bezocht, maar die had die dag een ‘offday’ en lag
alleen maar lui onderuit.
‘s Middags vertrok de bus weer richting Tanthof en zette een zeer tevreden gezelschap af aan het einde van de Willem Dreeslaan
na een enorm geslaagde dag.
Met dank aan de Gemeente Delft !!

10

Wijkkrant Tanthof

Regen wijkt voor eieren zoeken
Door: Coen van Gulijk
Op 22 maart was het weer groot feest op de
kinderboerderij. Het was weer pasen en dus
werden er eieren gezocht. Nou ja, eieren. Er
werden balletjes gezocht en die kon je inruilen voor eieren.
Die eieren kon je dan verven in de nieuwe
stal van de kinderboerderij. De spelregels
waren wat aangescherpt om het een groot
kinderfeest te maken.
De regels ware eenvoudig: Zoek een balletje
in de watertuin. Tegen inlevering van één
of meer balletjes krijg je een hardgekookt ei
om te schilderen. En bij de uitgang kreeg je
een doosje eieren mee. Eenvoudige regels en
het liep geweldig.
In de watertuin maakten twee paashazen
het feest compleet door chocolade-eieren
uit te delen. Paashaas Annemiek was al een
ervaren paashaas en paashaas Manuela was
speciaal overgekomen uit Rotterdam.

foto’s: Coen van Gulijk

De nieuwe stal was speciaal voor de gelegenheid mooi versierd met slingers en
mooie tafellakens. Wel vijfentwintig kinderen zaten daar tegelijkertijd ingespannen
eieren te verven en nog veel meer ouders en
grootouders stonden te helpen. Het was een Francis en Ben waren al om 7:00 begongezellige boel.
nen om de zaak om 11:00 te kunnen starten. Sandra Buurman, de beheerder van de
Er was een behoorlijke organisatie op de kinderboerderij dacht dat ze ook nog wel
been. Petra en Mandy deelden de eieren uit even bezig zouden zijn om alles weer op
en hoewel dat er gezellig uit zag hadden ze te ruimen.
het er druk mee.
Ohja, er was ook nog een hele horde kinderen die de balletjes verstopten! Goed
gedaan hoor! Chapeau voor de hele organisatie, ook de mensen die ik per ongelijk
over heb geslagen.

Wijkkrant Tanthof

De interesse van Tanthovenaren was groot
en dat terwijl er eigenlijk niet veel reclame
was gemaakt waren er honderden bezoekers. En het weer?
Dat werkte gelukkig mee, het waren natte
dagen geweest maar tijdens het eieren zoeken bleef het helemaal droog.
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Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie Delft Zuid Tanthof
Simone Radema Spreeuwenstraat 15 2623 GV Delft
tel.: 015-2 62 32 30 06-5090 8272 www.fysiotherapiesimoneradema.nl

Zelfmanagement bij chronische pijn
Zelfmanagement is een manier om datgene in je leven te realiseren dat je waardevol vindt.
Een leven zonder pijn is een ideaal dat voor
niemand haalbaar is.
Zelfmanagement betekent reëel kunnen
omgaan met zware dingen die op je levenspad komen zoals ziekte, eenzaam, pijn en
sterfelijkheid. Aan de basis ligt een vorm
van acceptatie. Een houding die weerspiegelt ‘het is zoals het is op dit moment`. Een
vertrekpunt om verder te kijken.
Stil staan bij ‘waarom’ (waarom moet mij dit
overkomen? Wat heb ik verkeerd gedaan?
Waar heb ik dit aan verdiend?) heeft alleen
zin als er iets uit te leren valt dat aanknopingspunten biedt voor de toekomst. In de
andere gevallen is het beter die vraag los te
laten (hoe moeilijk ook!) omdat het vechten
tegen een bestaande situatie veel (negatieve) energie kost.
Beter is het om te kijken hoe ermee om te
gaan. Chronische pijn verstoort het leven,
in het heden en op langere termijn. Toch is
het niet de ernst van de pijn die het meest
invloed heeft, maar in hoeverre iemand in
staat is om zich met de pijn te handhaven.
Daarbij is het belangrijk dat er een balans is
tussen bij jezelf blijven aan de ene kant en
je aanpassen aan (nieuwe) omstandigheden
aan de andere kant. Het vraagt flexibiliteit
en standvastigheid tegelijkertijd.
Zelfmanagement toepassen in het omgaan
met chronische pijn betekent allereerst de
bereidheid het heft in eigen handen te
nemen. Met alle nadelen die daar ook aan
vast zitten. Niet de oplossing van de buitenwereld (artsen, therapeuten) verwachten maar zelf oplossingen zoeken die bij
jou passen en de adviezen van professionals
afgewogen boordelen op bruikbaarheid.
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Het interpreteren van signalen uit je lichaam
is soms lastig. Wat betekent het als je na
twee trappen lopen hartkloppingen hebt en
kortademig bent? De interpretatie kan zijn:
dit was niet goed voor me, de volgende keer
neem ik de lift! Of: dit moet ik vaker doen,
dan krijg ik een betere conditie. Zo werkt
het ook met pijn: is (tijdelijke) meer pijn
normaal omdat je aan het opbouwen bent,
of een alarmsignaal dat wijst op schade? Als
je weet hoe het bij jou zit, geeft dat vertrouwen om iets te doen.
Pijn roept van alles op bij een mens: gedachten, gevoelens, gedrag. Het blijkt dat niet de
ernst van de pijn het belangrijkste is voor de
beperkingen die de pijn veroorzaakt, maar
hoe we erover denken, hoe we de pijn ervaren en wat we er mee doen. Iemand die kans
ziet om dit denken-voelen-doen op een
positieve manier te beïnvloeden zal minder
lijden onder de pijn.
Bronvermelding: pijnperiodiek

Regen is slechts regen
Dat is nog geen slecht weer
En zo is pijn slechts pijn
tenzij je haar weerstaat
Dan wordt het een kwelling
I Ching

Een vader of moeder
met dementie? Wat
kan ik ermee?
Een serie van vier gespreksbijeenkomsten in Delft
Zorgen voor een vader of moeder met
dementie die nog zelfstandig thuis
woont of in een verzorgingshuis, vereist
extra zorgverlening. Wordt deze extra
zorg te zwaar? Dan zijn er deze speciale
gespreksbijeenkomsten. De gespreksbijeenkomsten helpen de dagelijkse praktijk beter aan te kunnen.
Doelgroep
Kinderen van een vader of moeder met
dementie.
lnhoud
Aan de orde komen
-Wat is dementie
-Hoe verzorg ik iemand met dementie
-Praktische tips en mogelijkheden
-Hoe ga ik om met gedragsverandering
-Wat is de rol van andere familieteden
-Hoe ga ik om met de andere ouder
-Waar ligt mijn grens, zorg voor jezelf
Waar en wanneer?
De bijeenkomsten worden gehouden op
donderdagavond 15 en 22 mei, 5 en 19
juni 2008 van 19:30 - 21:30u.
In het Ontmoetingscentrum ‘Lodensteyn’, Van Lodensteynstraat 83A Delft.
Bureau voor Informele Zorg DWO
organiseert dit in samenwerking met
Careyn, Ontmoetingscentra voor
Ouderen en Alzheimer Afdeling DWO.
Kosten Careyn keuzepakkethouders
betalen €15,00,
niet-leden betaten €17,50.
Voor bezoekers van het ontmoetingscentrum is het gratis.
Bureau voor lnformele Zorg Delft,
Westland, Oostland
015-2517911/2517912/2517913
informelezorg@careyn.nl
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Restauratie geriefhoutbosjes en boomgaard langs
Abtswoude en Tanthofkade
Boomgaard Veelust
Een bosje is bijzonder. Dit is het bosje naast
de voormalige boerderij Veelust, Abtswoude
19. Hier staat achter het bosje een oude vervallen boomgaard. Deze boomgaard wordt
nu geheel gerestaureerd. Er is aan de achterzijde een houtril aangelegd, er zijn 12
nieuwe wilgen gepoot en er is ook een houtril aangelegd achter de houtwal om straks
als er schapen op staan te voorkomen dat
ze de schors van de bomen van de houtwal beschadigen. Er worden 4 walnoten en
24 nieuwe fruitbomen van oud-Hollandse
rassen aangeplant. Naast schapen om het
gras kort te houden, zullen ook bijenkasten worden geplaatst om de bestuiving van
de fruitbomen te bevorderen.Het bosje en

de boomgaard zijn zowel vanaf de weg
Abtswoude als vanaf het aangrenzende Sint
Maartensrechtpad goed te zien en de bloeiende boomgaard zal in de lente een prachtig beeld gaan opleveren. De boomgaard
zal worden gebruikt voor biologielessen
van scholen en voor excursies. Het onderhoud wordt uitgevoerd op zaterdagochtenden door de vrijwilligersgroep KNNV
Natuurbeheer Abtswoude.
Wilt u meedoen, mail dan naar
hvthart@planet.nl
of afd.RegioDelft@knnv.nl .
Huub van ’t Hart
Natuurbeschermingssecretaris KNNV
afd. Regio Delft

Langs Abtswoude, de Tanthofkade en het
Sint Maartensrechtpad liggen een aantal geriefhoutbosjes en een boomgaard,
die al minstens tien jaar niet onderhouden werden. Het land waarop deze kleine landschapselementen liggen wordt
gepacht door het Recreatieschap MiddenDelfland. Het beheer en onderhoud van
deze terreinen wordt uitgevoerd door
Groenservice Zuid-Holland (GZH), een
dienst van de provincie Zuid-Holland,
die het beheer en onderhoud van alle
recreatieschappen in de provincie onder
zich heeft. De geriefhoutbosjes dreigden
te vervallen. Als knotwilgen niet regelmatig geknot worden, wordt de pruik te
zwaar en waaien ze bij een flinke storm
om. Dat is jammer, omdat deze bosjes al
eeuwenlang door boeren zijn onderhouden en horen bij het landschap van de
polder. Het zijn ook schuil- en foerageerplaatsen voor zoogdieren vogels, insecten en planten. Daarom is de Koninklijke
Nederlandse Vereniging afd. Regio Delft
gaan praten met Groenservice om te kijken of hier wat aan gedaan kon worden.
Het voorstel was om met vrijwilligers de
bosjes en de boomgaard te gaan onderhouden, waarbij GZH de kosten voor
haar rekening neemt.
Zestien geriefhoutbosjes
Op de bijgaande kaart van Nikolaes Kruikius
van 1712 zijn de bosjes met een nummer
aangegeven.Het gaat om drie groepen bosjes: de vijf bosjes langs de weg Abtswoude
(nrs. 1, 2, 5, 6 en 7), de acht bosjes op de
Tanthofkade (nrs. 8 t/m 15), twee bosjes
langs het Sint Maartensrechtpad (nrs. 3 en
4) en één bosje (nr. 16) met een vennetje
op de kruising van de Mantjeskade en de
spoorbaan (oostzijde). Inmiddels zijn een
aantal van deze geriefhoutbosjes al een keer
geknot. Een aantal bosjes zullen worden uitgebreid met nieuwe wilgenslieten. Eén bosje
wordt opnieuw aangeplant. Dit is bosje nr. 1
direct ten zuiden van de parkeerplaats van
het Abtsregt (De Waaier).
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Kaart van Nicolaas Kruikius van 1712 van een deel vn de Lage Abtswoudse Polder met
Tanthofkade en Mandfjeskade met daarop aangegeven de locaties van de bestaande, uit te
breiden geriefhoutbosjes en een nieuw geriefhoutbosje.
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Sponsoring Tanthof voor
Mwanza groot succes

Niet alleen winkeliers en bedrijven doen
mee maar ook kennisen en familieleden
die het artikel hebben gelezen zetten zich
in. Zo heeft mijn tante voor 350 euro van
de Josefschool uit Nootdorp van de sponsorloop gekregen.De fietsenmaker tanthof
kwam spontaan met 50 euro. Hyundai heeft
heel enthousiast 100 euro overgemaakt en
ook C1000 dasstraat heeft 50 euro gedoneerd.De slager Otto Kreuzekamp gaf spontaan 20 euro en Bouter uit de Dasstraat
sponsort met kleurtjes. Vacuvin was heel
erg positief en gaat ons met 200 euro sponsoren.
We hebben van Korff-montage uit Zwaagdijk
ook 250 euro gekregen en van glashandel Pilkington 200 euro. Dit zijn 2 neven
die ons ook wilden steunen. Q8 Hoek van
Holland kwam ook met 50 euro zodat het
totaal bedrag met de 25 euro van de redacteur nu al 1295 euro is!!!
En dan hebben we nu alleen nog maar
Tanthof Oost gehad dus wordt vervolgd!!!!!
Alle sponsors willen wij hierbij hartelijk
bedanken.
Kwa heri (met geluk/ tot ziens)
Vriendelijke groeten

1 April!

Kindjes op de Bron hebben vandaag juf Mieke van groep 1/2 en de meester Aad van
groep 3B flink laten schrikken. De Leerlingen hadden allemaal last van een geheimzinnige pukkeltjesziekte en er was sprake van besmettingsgevaar. Ze hadden rode,
blauwe en zeffs oranje pukkeltjes. Op de deur van de klas is een poster opgehangen
met daarop de waarschuwingstekst dat er een besmettelijke pukkeltjesziekte heerste in de klas. (Zie hierboven). De juf durfde eerst de klas niet in, maar toen de juf de
klas in ging kreeg ze ook gelijk last van jeuk. Ze hoorde alle kindjes uit groep 1/2 klagen dat ze ziek waren en de kindjes zaten ook bijna allemaal onder de pukkeltjes. Ook
kreeg de juf een brief van de inspectie van de gezondheidszorg dat de besmettelijke ziekte wordt verspreid door oogcontact en dat besmette kinderen in quarantaine
geplaatst moesten worden.Toen besloot de juf maar dat de kindjes naar huis moesten
gaan, want zulke zieke kindjes horen niet op school. Maar toen riepen alle kinderen
1 april en moest de juf heel hard lachen.

Liza Prins en Mariëtte Roest

14

Wijkkrant Tanthof

Bij prachtig, zonnig lenteweer heeft de
werkgroep Veilig Verkeer Tanthof (WVVT)
op 15 april haar eerste actie op straat uitgevoerd. Van half vier tot half zes zijn op de
Valkenlaan honderden auto’s gevraagd te
stoppen. Ter hoogte van de Bosuilstraat was
een fuik opgesteld. De politie leidde de auto’s
de fuik in en hield ze staande. De automobilisten werden dan door de mensen van de
WVVT aangesproken op hun verantwoordelijkheid als chauffeur. “Goedenmiddag,
wij zijn van de werkgroep veilig verkeer
Tanthof. Weet u dat dit een 30 km zone
is?” Zelf heb ik van niemand gehoord dat
ie dat niet wist. Dan kwam de tweede vraag
“Houdt u zich aan die snelheid?” Daarop
kwamen meestal erg eerlijke antwoorden,
in de trant van: meestal wel, of: ja, ik woon
hier om de hoek en heb zelf ook kinderen.
Daarna gaven de WVVT mensen de automobilist een flyer waarin het belang van
het verantwoord omgaan met snelheid werd
uitgelegd. Tot slot kregen de automobilisten
een aardigheidje: een parkeerkaarthoudertje met daarop Tanthof 30. Het gesprek eindigde met een bedankje voor de aandacht en
het geduld. Na het toewensen van een goede
rit huiswaarts en een prettige dag, konden
de auto’s weer doorrijden.
Toch kan het niet anders dat dan dat we ook
de mensen hebben gesproken die te hard rijden. In de Valkenlaan rijdt namelijk 85% van
de auto’s te hard. Hierover is in de wijkkrant
al eerder geschreven. Er is niemand boos
geworden en er is geen onvertogen woord
gevallen. Wat natuurlijk veel hielp, is dat
er vier politiemensen aanwezig waren. Veel
dank nog voor jullie hulp, Michel Kroone,
Anita van [Henk, help even] en beide aspirant agenten van wie ik de naam helaas vergeten ben!
Als WVVT konden we de actie met de drie
man die we groot zijn natuurlijk niet aan.
Ook mensen van de gemeente en het Breed
Maatschappelijk Welzijn hebben zich volledig ingezet: veel dank aan Ivonne, Cheriff en
Christian.
Nagenoeg alle auto’s, maar ook brommers en
motoren zijn gestopt. Het was druk. Steeds
werden vier of vijf auto’s tegelijk te woord
gestaan. Dat ging een hele tijd goed, maar
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foto Stan van Adrichem

Eerste straatactie WVVT als positieve ervaring

rond een uur of vijf was het zo druk dat we
het niet konden bijhouden en de auto’s tot
op de Tanthofdreef stil stonden. Om die
druk te verminderen zijn toen in één keer
ongeveer 20 auto’s zonder stoppen doorgelaten. Het moet voor iedereen natuurlijk wel
een beetje leuk en werkbaar blijven.
Er was aardig wat publicitiet: op radio West
is rond kwart voor twee een interview met
Aris utigezonden. Tijdens de actie was er
een complete televisieploeg van TV West
die zeker een uur opnamen heeft lopen
maken. De uitzending was een dag later.
Wat hebben wij geleerd van deze actie? Dat
veel mensen al wisten van de werkgroep, dat
mensen er over het algemeen positief over
zijn en dat veel mensen zich realiseren dat
het allemaal wel wat rustiger kan. Publiciteit
is dus erg belangrijk. Daarnaast hebben we
geleerd dat er ook nogal wat mensen zijn die
de 30 km overdag een goede snelheid vinden, vooral voor de veiligheid van kinderen,
maar dat het ’s avonds grote onzin is om zo
langzaam te rijden. Op de vraag waarom ze
dan harder willen komt dan vaak geen antwoord. De tijdwinst is namelijk maar minder dan een minuut. Het praatje tijdens de
actie kost toch ook al gauw een minuut.
Diezelfde mensen vonden dat oponthoud
absoluut niet bezwaarlijk.

Eén grappige reactie wil ik de lezer niet onthouden. Er was één mevrouw die vond dat
er maar meer drempels moesten komen.
Even later in het gesprek zei ze dat ze het
parkeerkaarthoudertje niet wilde hebben,
dat vond ze zonde van het geld. Ik zei toen
dat zo’n dingetje maar 50 cent kostte. Maakt
niet uit, zei ze, het zijn er heel veel. Toen
ik vroeg of ze wist wat een drempel kostte, bleek dat ze daar geen idee van had. Ik
zei: zo’n drempel kost al gauw 10.000 euro,
in de Valkenlaan heb je er toch wel een stuk
of twintig nodig, dus dat wordt bij elkaar 2
ton. Niet te vergelijken met een paar honderd houdertjes van een halve euro. Toch
wilde ze het houdertje niet hebben. Ik houd
wel van consequente mensen.
We hebben vooral heel veel positieve reacties gekregen. Juist daardoor denken we als
WVVT dat het moet lukken om de snelheid in de wijk omlaag en de veiligheid en
leefbaarheid omhoog te krijgen. Zonder dat
daarvoor de gemeente vele tonnen hoeft uit
te geven aan drempels en andere maatregelen. We gaan dan ook door en houden u,
via de wijkkrant, website en andere kanalen, op de hoogte. We houden ook nog twee
keer een straatactie, namelijk op 21 mei en
op 18 juni.
Aris Schellinkhout.
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Wezels in het gras

Wezel

Hermelijn

Bunzing

Dat er in de polders marters leven, is niet
erg bekend.
Je ziet ze maar zeer zelden als je door
Midden-Delfland of het Westland fietst
of wandelt. Toch zitten er minstens drie
soorten marterachtigen in de regio Delft,
namelijk de wezel, de hermelijn en de
bunzing.
Af en toe wordt er ook wel eens een mink
gezien, maar deze Amerikaanse neef van
de Europese nerts is meestal ontsnapt uit
een bontfokkerij en verwilderd.

De hermelijn lijkt veel op de wezel maar
is ietsje groter. Net als de wezel is ie van
boven roodbruin en van onderen wit, maar
dan met een zwarte staartpunt, zowel in de
zomer als in de winter.
Net als de wezel jaagt de hermelijn voornamelijk op kleine zoogdieren zoals muizen, ratten, woelratten. In jaren met weinig muizen worden ook wel een kikkers,
eieren en insecten gegeten. Soms worden
ook wel grotere dieren gepakt zoals konijnen en hazen.
Ook is de hermelijn bekend van het bont
dat van oudsher in de mantels van koningen
en koninginnen werd verwerkt. In de mantels werden dan alleen hermelijnen met de
kenmerkende witte wintervacht verwerkt.
Daarbij zijn ook de zwarte staartpunten
goed te zien. Prachtig hoor die mantels,
maar zelf zie ik ze liever levend in de polder
rondspringen.
In Nederland komen hermelijnen overal
voor met uitzondering van sommige waddeneilanden. Op Terschelling komt de hermelijn weer wel voor, maar dat is omdat
hij in 1931 daar is geïntroduceerd voor het
bestrijden van een woelratten plaag.

De bunzing kan ook een goede rol spelen in
het terugbrengen van muskusratten. In het
grootschalige landschap van tegenwoordig is het echter moeilijk overleven. In een
kleinschalig landschap met veel diverse elementen als houtwallen en kreupelhout doen
bunzingen het veel beter.

De bunzing is een wat grotere marterachtige van diverse soorten kleinschalige landschap, zowel in moerassen en langs rivieren als in de duinen. Hij is heel anders van
kleur dan de wezel en de hermelijn namelijk donkerbruin met zwart met een geelwitte ondervacht en een donker masker op
de kop.
Behalve muizen en woelratten eet de bunzing ook wel grotere dieren zoals konijnen,
mollen, egels, vogels. Omdat de bunzing
ook een goede zwemmer is vangt ie ook
regelmatig vis.
Als bunzingen in het nauw worden gedreven kunnen ze een gekrijs uitstoten en tegelijkertijd vloeistof uit de anaalklieren spuiten met een heftig stinkende geur. Meestal
is de aanvaller hierdoor zo van de wijs
gebracht, dat de bunzing in de verwarring kan ontsnappen. Het gezegde is ook:
‘’Stinken als een bunzing’’.
De tamme fret is ooit in het verleden waarschijnlijk voortgekomen uit de bunzing. De
fret lijkt nog steeds veel op de bunzing qua
lichaamsbouw, hoewel de bunzing duidelijk groter is.

Hiervoor hebben we een zoekkaart Marters
beschikbaar. Deze kaart is vanaf de opening van het Marterjaar beschikbaar, dit zal
plaatsvinden in de bibliotheek in Nootdorp
op 7 maart.

Zelf heb ik wel eens fietsend bij ‘t Woudt
een groepje jonge hermelijnen zien spelen
met elkaar in het weiland. Ze waren zo druk
met elkaar bezig, dat ze geen acht sloegen
op mijn aanwezigheid.
Met grote sprongen buitelden ze over elkaar
heen in het gras.
In de buurt van Ackerdijk kwam me eens
een hermelijn tegemoet wandelen op het
fietspad waar ik reed. Toen ik ongeveer op
tien meter van hem af was, dook ie links van
het pad af de bosjes in.
Verder heb ik ook wel eens langs de
Tanthofkade een wezeltje gezien langs
een slootkant. Dat was de eerste en enige
keer. Bunzing heb ik alleen dood gevonden
(jacht), dus dat telt eigenlijk niet.
De wezel glijdt als een harige slang met
vlijmscherpe tanden door het hoge gras.
Zigzaggend door het gras op zoek naar muizen en andere prooi. De wezel is van boven
roodbruin en van onder wit en vrij klein; het
is de kleinste carnivoor ter wereld. Wezels
eten voornamelijk woelmuizen zoals bijvoorbeeld veldmuizen, maar ook wel spitsmuizen en huismuizen. Ze klimmen ze wel
eens in bomen om de eieren uit een nest te
halen en op te eten.
Omdat wezels zo klein zijn kunnen ze muizen ver in hun holletjes volgen en vangen.
Per dag moet een wezel ongeveer een derde van zijn lichaamsgewicht eten om in een
goede conditie te blijven.
De wezel is een felle jager die zijn prooi met
grote spongen in het gras kan achtervolgen,
maar er ook niet voor terug schrikt om in
het water te springen om een zwemmende
waterspitsmuis te pakken.
Bij gebrek aan voldoende muizen in een
gebied worden ook wel kikkers en insecten gegeten.

16

Zelfs als je vaak buiten komt, zie je toch
maar zelden een marterachtige, maar ze zitten er wel en spelen een belangrijke rol bij
het in evenwicht houden van de muizen- en
rattenpopulaties in de gebieden rond Delft.
2008 is voor de KNNV afd. Regio Delft
het Marterjaar. Dat betekent dat wij de
inwoners, gemeenten, bedrijven en andere belangstellenden willen informeren over
deze dieren en hun rol in de natuur willen laten zien. Hiervoor worden activiteiten ontwikkeld als excursies, tentoonstellingen, lezingen, adviezen voor beschermingsmaatregelen.
En we stimuleren een ieder om deze dieren zelf waar te nemen, dat is een prachtige ervaring.

U kunt deze kaart afhalen bij de bibliotheken
in het werkgebied van de KNNV afd. Regio
Delft, dit gebied omvat de gemeenten Delft,
Lansingerland, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp en Westland, en de gebieden Sion,
Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk)
en Ypenburg (Den Haag). De Marterkaart is
ook aan te vragen
via (015) 214 36 75 (na 18:00 uur)
of e-mail: afd.RegioDelft@knnv.nl
Kijk ook op de website
www.knnv.nl/afd.RegioDelft
Bart Vastenhouw
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Zo kan het ook
Zaterdag 12 april, 8.00 uur ‘s-ochtends.
De medewerkers van Tabak boetiek Bouter
arriveren bij de winkel.
Daar staan buiten dan al een aantal mensen
te wachten.
In de Bikolaan staan de eersten al om 4.30
uur voor de deur.
De Feijenoordsupporters hebben het er wel
voor over, om deze zaterdag ochtend zo
vroeg uit de veren te komen.
Om 9.00 uur precies gaan de kaartjes in de
verkoop voor de bekerfinale FeijenoordRoda jc die gespeeld wordt op 27 april.
Om half negen gaat de winkel open. De
medewerkers zijn er klaar voor.
Toch best wel even spannend. De hele week
zijn er al mensen binnen komen informeren hoe het precies in zijn werk gaat met
de kaartverkoop. Er komen zelfs mensen
vanuit de binnenstad. Ze hebben gehoord
dat bij Bouter nog de meeste kans is om
een kaartje te bemachtigen voor de wedstrijd, omdat daar geldt, wie het eerst voor
de deur
staat, die wordt het eerste geholpen.
De medewerkers zijn er klaar voor.
Van tevoren nog even bij de Ticketbox geinformeerd. Daar verwachten ze dat de kaarten binnen een paar minuten uitverkocht
zullen zijn.
Het is inmiddels 9.00 uur. Nu wordt het
stressen. De medewerkers van de winkel
proberen zoveel mogelijk klanten aan een
kaartje te helpen, want ze weten hoe ontzettend graag ze naar deze wedstrijd willen gaan. De klanten drentelen zenuwachtig door de winkel. De eerste kaartjes zijn
eruit. Snel de volgende en nog een.
Er gaan steeds meer klanten opgelucht kijken.

Dan, na een zenuwslopende tijd, zowel voor
de klanten als voor het personeel, is het
gelukt. Alle 22 klanten hebben hun felbegeerde kaartje.
De stress valt van iedereen af. Alle klanten
beginnen plotseling te klappen. =
Alsof ze in een vliegtuig zitten en ze allemaal veilig geland zijn!
Iedereen verlaat tevreden de winkel. En
even later komt er een klant terug om het
personeel op gebak te trakteren.
Nog een poosje later komt er een klant twee
prachtige bossen bloemen brengen voor de
medewerkers. Die klant was zo blij met zijn
voetbalkaartjes en hij vond de sfeer in de
winkel zo gezellig.
Het personeel wordt er verlegen van, maar
is blij dat het allemaal zo goed is verlopen.
Ook bij Bouter in de Dasstraat en in Den
Hoorn hebben ze heel wat kaartjes voor de
klanten uit kunnen draaien.
Vanaf hier wenst het personeel van Bouter
alle klanten veel plezier op zondag 27 april
bij hun wedstrijd Feijenoord-Roda jc.

is op zoek naar nieuwe

REDACTIELEDEN

Bel de Politie!
De bewoners in de wijk Tanthof zijn erg
betrokken bij hun wijk. Zo krijg ik regelmatig een tip over een inbraak of een
andere overtreding. Maar uit gesprekken met de buurtbewoners heb ik ook
gemerkt dat het niet iedereen duidelijk is wanneer ze nu 112 moeten bellen,
of Juist 0900-8844. Het alarmnummer
112 kan je bellen als je getuige bent van
een misdrijf. Alles wat op dat moment
gebeurt, zoals een inbraak of een beroving, maar ook een aanrijding met een
gewonde kan via 112 worden doorgegeven aan de politie. Het liefst met zoveel
mogelijk informatie over de daders, de
vluchtrichting, eventueel een voertuig of
andere relevante informatie. Mijn collega’s of ik, gaan dan ter plaatse of ondernemen op een andere manier actie.
Uw tips zijn erg betangrijk voor ons,
want gemiddeld zestig procent van de
aanhoudingen op heterdaad is te danken
aan tips van burgers. Alle onderwerpen
waar geen grote spoed bij is, maar die
wel belangrijk zijn om door te geven aan
de politie kunt u via 0900-8844 aan mij
en mijn collega’s doorgeven. Als er jongeren bij u in de buurt rondhangen die
herrie maken maar verder geen strafbare feiten plegen, dan is 0900-8844 het
geschikte nummer.
Als wijkagent hoor ik dan van de overlast
en kan de jongeren daar op aanspreken.
Maar als u ziet dat de jongeren auto’s
openbreken, dan is er spoed bij. En dus
belt u dan 112. Zo zijn er heel veel voorbeelden te bedenken.
Als u het interessant vindt, kunt u hier
meer over lezen op de website 112 sos.nl
En u mag het mij natuurlijk altijd vragen
als u mij, in de wijk ziet.
Met vriendelijke groet,
Michel Kroone
Wijkagent Tanthof West
tel: 0621.883.929
Michel.Kroone@Haaglanden.politle.nl

Mail naar wijkkrant.tanthof@orange.nl
of bel Henk Klootwijk, 015-2612535

Wijkkrant Tanthof

17

Schouwen
door Tanthof

Hoogspanningslijnen en de gevolgen van ultrafijn stof
(vervolg van de voorpagina)

Door Henk Klootwijk
De gemeente houdt met ambtenaren
een schouw door de wijken om te kijken wat er verbeterd moet worden.
Het Belangenplatform Tanthof vond
het beter daar bewoners bij betrokken
waren.
Die weten het beter dan de ambtenaren. Dus op 12 maart j.l. was het zover.
Het belangenplatform had voorstellen
gedaan waar langs gereden moest worden. Wij zijn eerst in Tanthof Oost
geweest. Er werden bij sommige plekken stevige discussies gevoerd.
Het resultaat was dat de tijd tekort was,
zodat wij een heel stuk van tanthof
West nog moeten doen.

fotoHenk Klootwijk

De gemeente heeft reeds vele zaken
verbeterd. Dat was reeds voordat wij
geschouwd hadden. Zij wisten dat
wij langs die punten zouden komen.
Ik moet eerlijk zeggen dat er tussen
de ambtenaren en de bewoners meer
begrip is gekomen. Het is niet altijd
werk voor de mensen van het groen. Zij
hebben het wel doorgegeven.
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zo klein dat het moeiteloos door de filters van
je lichaam dringt. Het komt in je bloed terecht
en veroorzaakt daar ontstekingsreacties, waardoor je minder fit bent en je algehele gezondheid wordt aangetast.
Ook kun je hart- en longproblemen ontwikkelen. Begin jaren negentig werd een experiment
uitgevoerd met ratten.
De dieren werden aan zeer hoge concentraties
ultrafijn stof blootgesteld. Ze gingen er allemaal aan dood.”
Omdat de gevaren van ultrafijn stof (PM 0,1)
voor de Europese Unie nog maar relatief kort
bekend zijn, is hier nog niets over vastgelegd.
Wel zijn er normen voor het ‘gewone’ fijn stof
(PM10). De EU- normen voor fijn stof beschermen de bevolking echter niet tegen ultrafijn
stof.
Hoek zegt:
“Fijn stof en ultrafijn stof hangen maar matig
met elkaar samen. Als er weinig fijn stof is, kan
de concentratie ultrafijn stof wel hoog zijn.”
Maar zonder wettelijke of wetenschappelijke
normen is het moeilijk te beoordelen hoe hoog
‘veilige’ concentraties mogen zijn. Misschien
zal er dit voorjaar meer duidelijkheid komen.
Het IRAS heeft tien internationaal bekende
deskundigen uitgenodigd. Zij zullen, zo verwacht Hoek, praktische afspraken maken over
het inschatten van de risico’s van ultrafijn stof.
Gevaren geïoniseerd ultrafijn stof nog groter.
Zoals uit de uitspraak van toxicoloog Flemming
Cassee van het RIVM nu blijkt, zijn ook bij dit
instituut de ogen, of misschien beter gezegd de
neusgaten opengegaan.
Het verschil met de eerdere geruststellende
rapport van november 2007 is wel heel erg
groot. Bovendien maakte het RIVM in dat rapport nog geen verschil tussen de gevaren van
‘gewoon’ ultrafijn stof en geïoniseerd ultrafijn
stof.
Zijn de gevaren van ultrafijn stof al groot
genoeg; de gevaren van geïoniseerd fijn stof
zijn nog groter. Door ionisatie vanwege het
elektromagnetisch veld van hoogspanningslijnen krijgt het ultrafijn stof een elektrische
lading. Hierdoor neemt het ‘plakvermogen’
van het ultrafijne stof in de kleine bloedvaten
in longen, hart en hersenen nog verder toe.
Dat is gebleken uit een studie door de NRPB
(National Radiation Protection Board) van het

Verenigd Koninkrijk. Het RIVM-rapport van
november 2007 ontkent echter deze conclusie
van de Engelse onderzoekers.
Het actiecomité ‘Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kV’ heeft milieudeskundige prof. dr.
L. Reinders om commentaar gevraagd op het
RIVM-rapport:
“Over het opladen van fijn stof door hoogspanningsleidingen en het verspreiden van extra
geladen fijn stof bestaat geen meningsverschil
tussen ondergetekende en de auteurs van het
RIVM rapport. De discussie over de gezondheidseffecten van het opgeladen stof draait vervolgens om de vraag in hoeverre het onderzoek
gedaan met een mal van de luchtwegen relevant
is voor vergrote afzetting van een deel van het
fijne stof in de longen
Het NRPB meent van wel maar is overigens zeer
voorzichtig in zijn daarop gebaseerde schatting,
het RIVM vindt van niet. Mijn mening is dat
er thans geen beter voor empirisch onderzoek
gebruikt model voorhanden is dan genoemde
mal, en dat de uit het onderzoek voortkomende gegevens in kwantitatieve zin met voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. Dat komt
overeen met de mening van de NRPB. De conclusie die de RIVM literatuuronderzoekers trekken uit het gegeven dat nog geen beter model is
dan de mal namelijk dat een verhoogde afzetting zelfs niet aannemelijk is acht ik uit de lucht
gegrepen. Ik vind ook niet dat de NRPB onvoorzichtig is geweest met zijn schatting. Maar ook
als men onzeker wil zijn over de voorzichtigheid van de NRPB dan is er nog altijd voldoende reden voor het hanteren van het voorzorgbeginsel. Hetgeen in dit geval betekent: bij twijfel
over de vraag hoezeer hoogspanningsleidingen
het toch al grote risico van fijn stof verder vergroten: ondergrondse aanleg.”
Duidelijke taal dus van professor Reinders: de
380 kV moet ondergronds. Reinders voegde er
nog aan toe dat zijn conclusie voor ultrafijn stof
des te meer geldt, vanwege het al eerder aangegeven grotere ‘plakvermogen’ in de kleine bloedvaten.
Het actiecomité 380 kV dringt er bij het RIVM
op aan om de conclusie van het rapport van
november 2007 aan te passen aan haar eigen
nieuwe inzichten.
Huub van ’t Hart
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Busvervoer in Tanthof kan beter
De 2008-busdienstregeling in Delft
borduurt voort op de 2007-dienstregeling. Een belangrijk probleem blijft
zodoende onopgelost.
De overstappen van lijn 80/82 op de
overige buslijnen in Delft blijven in
veel gevallen zeer gebrekkig.
In het uurpatroon van maandag t/m
vrijdag overdag zijn de overstaptijden
tussen 80/82 en 60/62 v.v 2, 17 en
18/19 min.
Bij de overgang van de dagdienstregeling naar de avonddienst worden in de
relatie 60/62 en 80/82 overstaptijden
bereikt van 20 en 40 min.
Op zaterdagen overdag zijn de overstaptijden tussen 80/82 en 60/62 v.v. 2,
13, 17 en 29 min. Op zondagen zijn de
overstaptijden tussen 80/82 en 60/62
v.v. 1, 6, 10, 30, 36, 40 en 60 min.
In de letteren geldt het oordeel op het
beste werk van een schrijver. Het openbaar vervoer wordt beoordeeld op de
slechtste verbinding. Het is duidelijk
dat de verbindingen 80/82 met 60/62
de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.
Zo draagt het Delftse openbaar vervoer niet bij aan een duurzaam Delft.
In het belang van een duurzame mobiliteit is een verbetering van de aansluitingen van 80/82 dringend. Ik roep
alle betrokkenen op deze verbeteringen
bij de eerstkomende herziening van de
Delftse dienstregeling door te voeren.

Aan de wnd.voorzitter van het Algemeen Bestuur Haaglanden
Mr.drs. B. Verkerk
p/a Grote Marktstraat 43
Postbus 66
2501 CB Den Haag
Onderwerp: schriftelijke vragen openbaar vervoer Delft
Delft, februari 2008,

Geachte heer Verkerk,
In 2006 zijn in Delft een aantal veranderingen aangebracht in de frequentie en de rijtijden voor het busvervoer van Connexxion, dit mede gebaseerd op de intensiteit van het
gebruik van de busdiensten. Nu na ongeveer 2 jaar na de aangebrachte veranderingen
kan worden geconstateerd dat lang niet al deze veranderingen gunstig zijn uitgepakt. Met
name de wijk Tanthof is getroffen door een sterke afname van de busvoorzieningen. Bij
station zuid stopt geen bus meer en de verbinding naar bv. de ziekenhuizen is sterk verslechterd en moet altijd met overstappen gepaard gaan. Ook de gedachte van vervangend
transport in de zin van belbussen etc., die in het LVVP opgenomen is, heeft geen uitvoering gekregen. Geconstateerd kan worden dat de bevolkingsopbouw van de wijk Tanthof
snel aan het veranderen is. Tevens moet worden geconstateerd dat nadruk op het openbaar vervoer gunstig is voor de leefomgevingskwaliteit (geluid en lucht) en voor het terugbrengen van het autovervoer. Tenslotte moet worden geconstateerd dat voor- en natransport bij station zuid, dat ook nog eens een pilotproject is in het kader van het stedenbaanplan, cruciaal is voor het laten slagen van dit concept.
In verband wil de delegatie Delft u de volgende vragen voorleggen:
1)Herkent het DB de voornoemde beschreven problematiek van de achteruitgang in
intensiteit en zelfs opheffing van busverbindingen in Delft.
2)Ziet het DB het grote belang van het investeren in goed openbaar vervoer als alternatief
voor autoverkeer en kan het DB het belang bevestigen van voor en natransport bij station-zuid in het kader van het stedenbaan project.
3)Als het DB het met ons eens is, dat deze problematiek bestaat, is het DB dan bereid bij
de onderhandelingen over de aanbesteding voor de regiokavel de frequentie en herinstelling van buslijnen in Delft aan de orde te stellen en met kracht naar voren te brengen.
4)Is het DB bereid beleid te formuleren op het gebied van intensivering van het openbaar
vervoer als een concrete uitwerking van de voornemens in RSP en de mobiliteitsnota en
hiervoor een planning te geven.
Hoogachtend,
De Delftse delegatie AB Haaglanden
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deell 22
In Deel XXI wandelden we rond 1900
met poldersecretaris A. Knottenbelt over
de Tanthofkade. Tevens zagen we dat in
1855 het ambacht Abtsregt wordt opgesplitst.
Het deel van Abtsregt ten oosten van de
Schie komt bij de gemeente Vrijenban.
Het deel van het ambacht ten westen van
de Schie komt bij de gemeente Hof van
Delft.
Je zou hier kunnen spreken van een terugkeer in de moederschoot na 800 jaar,
omdat het ambacht Abtsregt ontstaat
door de schenking van dit ambacht aan
de abdij van Egmond door graaf Floris I
rond 1055 uit het eigendom van zijn Hof
van Delft.
Dit hof is gelegen aan de Schie ter plaatse van het latere klooster Koningsvelt (zie
Deel VII). Het ambacht Sint Maertensregt,
dat dateert van circa 700 (zie Deel II),
is dan al onderdeel geworden van de
gemeente Schipluiden.
Dit is goed te zien op onderstaande kaart
van de gemeente Hof van Delft uit 1868,
waarin het Sint Maertensregt als een
smalle strook vanuit Schipluiden doorloopt tot aan de Schie.
De eerste tijd van Nederland als constitutionele monarchie (1813 - 1900)
Het bestaan van de gemeenten Hof van Delft
en Vrijenban is geen lang leven beschoren.
De periode rond 1900 is een tijdperk met
snelle en grote veranderingen.
De stad Delft groeit snel van 19.000 inwoners in 1850 en 38.000 in 1900 tot 42.000 in
1910 en 48.000 in 1920.
Oorzaak is de snelle industrialisatie vooral
door Jacobus Cornelis van Marken, die tussen 1870 en 1885 de Gist- en Spiritusfabriek,
de Oliefabriek en de Lijmfabriek opricht op
het grondgebied van de gemeente Hof van
Delft.
In de stad Delft is immers geen ruimte voor
dergelijke fabriekscomplexen.
Ook voor huisvesting van zijn arbeiders is in
Delft zelf geen ruimte meer en Van Marken
wijkt uit naar het grondgebied van Hof van
Delft. In 1882 laat hij het Agnetapark bouwen; een van de eerste sociale huisvestingsprojecten in Nederland.
De industrialisatie en het gebrek aan ruimte leidt tot grote spanningen tussen Delft en
de gemeenten Hof van Delft en Vrijenban.
In de Hof van Delft wonen in 1868 nog
maar 1175 inwoners en in Vrijenban 1440.
De kleinere agrarische gemeenten zijn geen
partij voor Delft.
Op 1 januari 1921 worden Hof van Delft
en Vrijenban opgeheven. Hun grondgebied
komt voor een deel bij Delft en zo komen de
Gist- en Spiritusfabriek, de Oliefabriek en
de Lijmfabriek op Delftse bodem te staan.
Het is het begin van periode van uitbreiding
van de stad Delft ten koste van de omliggende, agrarische gemeenten, die duurt
tot aan 2004 als de Harnaschpolder door
Delft wordt overgenomen van Schipluiden.
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Anderzijds leidt deze groei van de stad wel
tot een groei van de afzet van melk, boter
en kaas. Ook wat waterbeheer betreft blijven stad en platteland van elkaar afhankelijk. Dat blijkt bij een dijkdoorbraak.
Abtswoude overstroomt
Op 24 april 1903, ’s middags om half vijf,
bezwijkt de westelijke boezemkade van de
Poldervaart, die de Schie vanaf het buurtschap De Kandelaar met de Maas verbindt.
Het water stort zich in de aangrenzende
Noord-Kethelpolder en het gat spoelt snel
uit tot een lengte van dertig meter en een
diepte van drie meter.
De Noord-Kethelpolder loopt ruim één
meter onder water en in de aangrenzende Zouteveense en Holierhoekse Polder en
de Lage Abtswoudse Polder komt door het
overlopen van de kaden veel land onder
water te staan.
De betrekkelijke kleine boezem van Delfland
loopt grotendeels leeg. Ook de grachten van
Delft en Den Haag vallen bijna volledig
droog en de scheepvaart wordt gestremd.
Het dorp Kethel is een aantal dagen geheel
omgeven door watermassa’s.
Op 27 april wordt de breuk gedicht en op
29 april is de boezem bijna tot zijn gewone
stand teruggebracht.
Bouwman Gebbe van de boerderij op de
hoek van de Woudse weg en de Harreweg
zorgt voor eten en drinken voor de polderwerkers.
Het vaarverkeer op de Schie wordt hervat
en de bedreiging voor het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam neemt af.
Er vallen gelukkig geen slachtoffers.

Artikelen opvragen:
Veel mensen vragen of bepaalde delen van
de ‘Geschiedenis van Tanthof ’ nog beschikbaar zijn.
U kunt op bovenstaand emailadres alle delen
opvragen.
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