
< Van Leeuwenhoekpark

Het nieuwe Van Leeuwenhoekpark zal 
een centrale positie in de stad innemen 
en wordt het groene hart van Nieuw 
Delft. Op het dak van de spoortunnel 
verrijst een groene ontmoetingsplek van 
2,5 hectare. Een opvallend langgerekte 
groenstrook die tussen de bebouwing 
door loopt. Met een stedelijk karakter 
aan de noordzijde, dat grenst aan de 
stationsomgeving, en een buurtkarakter 
aan de zuidzijde. Rust en reuring komen 
er samen.

Gebiedsvisie Buytenhout-West  >

In de Omgevingsvisie Delft 2040 zijn natuur en biodiversiteit 
opgenomen als relevante thema’s voor de ontwikkeling van 
de leefomgeving. Daarin staat: ‘In 2040 is de buitenruimte in 
en om de stad voor mens, plant en dier op minimaal hetzelfde 
kwaliteitsniveau als nu. We bevorderen de biodiversiteit door 
buitenruimten en nieuwe bebouwing natuurvriendelijk in te 
richten en te realiseren.’ De gebiedsvisie voor Buytenhout-
West als één van de groene vensters en buitengebieden 
van de stad is opgenomen in de nieuwe Omgevingsvisie en is 
vormgegeven door 150 deelnemers.

Vrienden van Biesland, in aanraking met 
de BuytenHoutTafel. Buizer is vanaf 2000 
betrokken bij het gebied, eerst vanuit on-
derzoek en nu ook samen met studenten 
van de Wageningen Universiteit waar ze 
doceert. Buizer: “In 2018 en 2019 zijn we 
gestart met het organiseren van tafelbij-
eenkomsten. In totaal heeft het kernteam 
samen met 150 deelnemers de gebieds-
visie vormgegeven. Deze medemakers 
zijn bewoners, recreanten, ondernemers, 
en ook de gemeente, het Hoogheemraad-
schap van Delfland en Staatsbosbeheer. 
Elk perspectief, iedere visie en individuele 
kennis over het gebied werd meegeno-
men. Deze bijeenkomsten hebben gehol-
pen om de vele ideeën te concretiseren. 
Aan ons de uitdaging om prioriteiten te 
definiëren.” 

Groene long in verstedelijkt gebied
Buytenhout-West is een groene long in 

Buytenhout vormt samen met 
het Abtswoudse bos, Ackerdijk-
se bos en Kerkpolder de groene 
vensters en buitengebieden van 
Delft. In deze gebieden wordt 
ingezet op het duurzaam combi-
neren van natuur- en recreatieve 
 functies en landschaps beleving. 
Het behoud en beschermen van 
erfgoed en biodiversiteit vormen 
belangrijke waarden. Daarin 
worden ook de cultuurhistori-
sche functies, zoals de recreatie-
ve waarden in de Delftse Hout, 
de landschappelijke waarden in 
Tanthof en het slagenlandschap 
van het Abtswoudse bos meege-
nomen.

De BuytenHoutTafel werd in 2016 opge-
richt door Stichting Vrienden van Bies-
land als platform voor burgers, bedrijven 
en ondernemers die betrokken zijn bij het 
gebied Buytenhout-West. Met de inbreng 
van zo’n 150 deelnemers is er een duurza-
me visie ontwikkeld met zes kernwaarden, 
met het behoud en versterking van de 
landschappelijke veelzijdigheid van het 
gebied op nummer één. Evelien Olysla-
gers en Marleen Buizer maken deel uit 
van het kernteam en zijn gesprekspartner 
bij de tafelbijeenkomsten.

Start vormgeven gebiedsvisie
Het gebied Buytenhout-West maakt 
deel uit van de gemeenten Delft en 
Pijnacker-Nootdorp en wordt omringd 
door de steden Den Haag, Rotterdam 
en Zoetermeer. Olyslagers is al tien jaar 
ondernemer in het gebied en kwam via 
Gé Kleijweg, voorzitter van Stichting 

het hart van sterk verstedelijkte gebieden. 
Alles komt er samen. Landbouw, natuur-
lijke rijkdom, recreatie en rust bieden een 
aangenaam leefklimaat. Olyslagers: “Zon-
der dit kwetsbare natuurlijke fundament 
is er geen gezonde stad. De mensen die we 
spreken, denken van nature al integraal. 
Als we verandering willen, moeten we het 
samen doen. Mobiliteit is een aandachts-
punt in het gebied. Ecosystemen met 
een hoge biodiversiteit behouden en 
versterken gaat niet samen met autover-
keer. Helemaal niet is geen optie voor de 
ondernemers in het gebied. Vertragen en 
langzaam verkeer weer wel. De problemen 
die we ondervinden willen we aanpakken. 
Als autoverkeer een kernwaarde verstoort 
gaan we hiermee aan de slag.” Buizer 
vult aan: “Studenten van de Wageningen 
Universiteit hebben een animatie gemaakt 
over het vergroenen van de Korftlaan. 
Naast de gesprekken aan de BuytenHout-
Tafel, halen we ook hier inspiratie uit.” 

Initiatieven voor verdere groei 
Buizer: “Het betrekken van lokale on-
dernemers in de binnenstad van Delft is 

essentieel. Zij hebben al ervaring met een 
autoluwe omgeving en bijvoorbeeld afval 
scheiden en recyclen. Wij zijn geïnteres-
seerd in hoe zij deze processen hebben 
ervaren en wat de verbeterpunten zijn. 
Die kennis willen we naar de buitengebie-
den toetrekken. Daarom is het belangrijk 
om in gesprek te blijven en tafelbijeen-
komsten te faciliteren. In de coronape-
riode hebben we online bijeenkomsten 
georganiseerd om de dialoog levendig te 
houden. Eén van de initiatieven die is ont-
staan door de tafelbijeenkomsten is het 

BuytenVitaal-pakket, dat door 22 lokale 
organisaties en ondernemers is 
samengesteld. Gedurende tien weken 
ontvangen mensen wekelijks tips over het 
gebied via de mail, waarmee ze fysiek en 
mentaal kunnen opladen in de natuur. De 
Buytenhouttafel wil ook in de toekomst 
deze verbindingen blijven faciliteren. Het 
is belangrijk dat we nu actie ondernemen 
voor datgene wat we in 2040 willen be-
houden. Met alle ideeën versterken we de 
gedefinieerde kernwaarden en komen we 
steeds dichter bij de realisatie daarvan.”

Aanpakken wat we 
in 2040  

niet willen missen

Evelien Olyslagers en Marleen Buizer

    De stand
van de stad
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vensters en 
       buitengebieden

Denktank BuytenHoutTafel opent de dialoog

Groene long in 
verstedelijkt gebied
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Zonder dit kwetsbare natuurlijke fundament 

is er geen gezonde stad


