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Uitleg over nieuwe
Komkommerweg
De gemeente houdt dinsdagavond een bijeenkomst over de
aanleg van de nieuwe Komkommerweg en de aanvullende
werkzaamheden. De weg komt
te liggen tussen de Delftsestraatweg en de N470. De bijeenkomst begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.00 uur. De locatie is de raadzaal aan de Emmastraat 165 in Pijnacker. Belangstellenden zijn welkom.
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Meer weten
over autisme
Mensen die in aanraking zijn
gekomen met autisme en daar
vragen over hebben, kunnen
vrijdag 26 juni deelnemen aan
een ‘basiscursus’ bij MEE aan
de Hooikade 30, verzorgd door
Autisme Nederland. Tijdens de
bijeenkomst van 09.30 tot 15.30
uur krijgen deelnemers informatie over autisme en komen er
diverse vragen aan bod. De cursus is ook bedoeld voor vrijwilligers of professionals die hun
kennis willen opfrissen. Deelname is gratis. Voor meer informatie kan gemaild worden naar
delft.aic@gmail.com.
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FloraNite voor
21-plussers
Wie minimaal 21 jaar oud
is en zin heeft in een
feestje, is zaterdag 27 juni
welkom in het Floratheater
aan de Verwersdijk 1. Om
21.30 uur begint FloraNite,
waarbij de dj’s 2Takes,
Soulshi en Man In Black
muziek uit de jaren ‘70, ‘80
en ‘90 draaien. De entree is
gratis tot 23.00 uur, daarna
betalen bezoekers 5 euro.

Boeren en stedelingen
zoeken ruimte in groen
Midden-Delfland strijdbaar om status te behouden
SCHIPLUIDEN | De MiddenDelﬂand Dag laat zien dat
het gebied een binnentuin
voor de grote stad kan
zijn. Een soort Central
Park zelfs, maar landschapsbeschermers vinden dat de streek boerenland moet blijven.
JOHN HERMSE

Een dag lang is Midden-Delﬂand
morgen één groot park waar iedereen terecht kan voor sport en recreatie, kunst en alles wat het gebied aan streekproducten te bieden
heeft, van druiven en honing tot
zelfgemaakt ijs.
Marja van Bijsterveldt, voorzitter
van de Vereniging Midden-Delﬂand,
opent de Midden-Delﬂand Dag. De
oud-minister van Onderwijs kan
zich vinden in de aan New York ontleende naam Central Park, zoals de
Rotterdamse burgemeester Ahmed
Aboutaleb het gebied omschreef.
Een binnentuin dus, waar het niet
alleen goed toeven is voor de bewoners, maar ook voor de inwoners
van de omliggende grote steden.
Maar de benaming valt niet bij
alle betrokken partijen in goede
aarde. De term Central Park doet
Annie Boekestijn te veel denken aan
een reservaat. Zij is voorzitter van
Vockestaert, een vereniging voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. ,,Het is een groene long, maar
heeft absoluut niet de status van een
Central Park. De stedeling moet
ervan kunnen genieten, maar het is
van oudsher een boerenlandschap
en zo willen we het ook blijven zien.”
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Hinder vanwege
werkzaamheden
Deze maand vinden er in de wijken Buitenhof en Voorhof meerdere werkzaamheden plaats
waar het verkeer hinder van kan
ondervinden. Zo wordt er tot
woensdag 24 juni op de Buitenstede gewerkt aan de waterleiding en is de Guido Gezellelaan
vrijdag 26 juni van 07.30 tot
17.30 uur afgesloten vanwege
werkzaamheden met een kraan.
Daarnaast wordt de Troelstralaan tot en met dinsdag 23 juni
opnieuw bestraat. Hierdoor is
de straat afgesloten, maar de
ﬂat bij Poptahof Zuid blijft wel
gewoon bereikbaar.
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Delft even
Amerikaans
De American Day Delft vindt
zondag 5 juli van 11.00 uur tot
17.00 uur weer plaats aan de
sportring Brasserskade. Jong en
oud kunnen de vele brommers,
motoren, Amerikaanse auto’s en
Zündapps bewonderen, terwijl
er ondertussen de hele dag livemuziek wordt gespeeld. Een
biertje zal niet ontbreken.
www.facebook.com/AmericanDayDelft

Het gevaar is dat
Midden-Delﬂand
wordt gezien als
leeg gebied
– Marja van Bijsterveldt
Maar volgens burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland hoeft Vockestaert zich geen
zorgen te maken. Wat hem betreft
blijft de regio een gebied waar boeren goed hun werk kunnen doen, en
heel zichtbaar ook: “Een koe in de
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wei. Dat is en blijft het icoon.” Ook
Van Bijsterveldt benadrukt dat Midden-Delﬂand een regio moet blijven
waar gewoon gewerkt wordt, maar
door een term als Central Park kunnen ook stedelingen bij het gebied
betrokken worden. ,,Als ze zich
ermee kunnen identiﬁceren, gaan ze
er ook van houden.”

Opgetogen
Van Bijsterveldt is dan ook opgetogen met de mooie woorden van
Aboutaleb en zijn Haagse collega Jozias van Aartsen, die het gebied
twee weken geleden tijdens een
openbaar debat in Schipluiden
omarmden. Handen af van MiddenDelﬂand, was hun boodschap. Ze
staan vierkant achter het streven
om van Midden-Delﬂand een beschermd landschap te maken.
Rodenburg en Van Bijsterveldt
lopen zich het vuur uit de sloffen
om het ‘kleine groene hart’ tussen
Den Haag en Rotterdam groen te
houden, en minstens net zo groot
als het nu is. Maar rukt de grote
stad nog echt op? De doorgetrokken
A4 is bijna klaar, maar zeker sinds
de recente liefdesverklaring van de
grote buren lijken er zich in de pol-
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Varen, eten en veel kunst
‘Midden-Delﬂand biedt ruimte’ is
morgen het motto van de MiddenDelﬂand Dag. Streekproducten
zijn te vinden bij buitenplaats Op
Hodenpijl in Schipluiden, volkskas
Boeregoed in De Lier en op de
streekmarkt in Den Hoorn.
Bij atelier Art in Colour in Den
Hoorn is er werk van zestien kunstenaars te zien en er zijn rondlei-

der geen zwarte wolken meer aan
de horizon af te tekenen.
Burgemeester Rodenburg luisterde weliswaar instemmend naar
de mooie woorden van zijn collega’s,
maar ziet het liefst zwart op wit dat
zijn gemeente groen kan blijven. ,,Je
moet bij de les blijven. Er zijn altijd
kleine deelbelangetjes die er soms
weer wat af willen knabbelen.”

Bedreiging
Daar komt bij dat de toegangsweg
voor de Blankenburgtunnel die
onder de Nieuwe Waterweg komt,

Kennismaken metDelftse architectuur
DELFT | Gebouwen en architecten-

bureaus zijn morgen geopend voor
publiek vanwege de landelijke Dag
van de Architectuur. Het thema is
dit jaar ‘Nieuw Nederland’ en de organisatie in Delft is in handen van
Ontwerpersvereniging Delft Design.
Op verschillende locaties zijn er
speciale activiteiten te beleven en bij
te wonen, zoals rondleidingen, lezingen en workshops.
Zo kunnen bezoekers aan de hand
van een ﬂyer met routes een stadswandeling maken langs opengestelde gebouwen en geeft Spoorzone
Delft een toelichting over de laatste

ontwikkelingen in het gebied vanuit
molen De Roos. Later op de middag
wordt er een lezing en rondleiding
gegeven over het station en de omgeving.

Projecten
Daarnaast kunnen belangstellenden
kennismaken met meer recente projecten, zoals het studentencomplex
X-ray, dat het eerste gerealiseerde
gebouw is in de Spoorzone, en de
Delftse Proeftuin die aan de Nijverheidsstraat is geopend.
In de TU-wijk geeft het Science
Centre uitgebreide rondleidingen

door het gehele gebouw. Even verderop, aan de andere kant van het
Mekelpark, bevindt zich het prototype van een transformatie van een
oer-Hollands rijtjeshuis naar een
energieneutrale woning. Hiermee
vielen een groep Delftse studenten
in de prijzen op een internationale
ontwerpwedstrijd in Parijs.
Om even bij te komen, kan er gekeken worden naar de brouwketels,
om daarna een biertje te proeven bij
stadsbrouwerij De Koperen Kat. Het
complete programma is te vinden
op de website:
www.dagvandearchitectuur.nl

dingen bij Land Art Delft.
In het hele gebied zijn wandel- en
ﬁetsroutes uitgezet, maar bezoekers kunnen zich ook per boot verplaatsen. Zo is er een bootdienst
vanuit Schipluiden naar Broekpolder en naar de Zwethzone.
Het volledige programma is te vinden op:
www.middendelflanddag.nl

een nieuwe bedreiging vormt voor
het gebied.
Van Bijsterveldt is ervan overtuigd dat ze de eventuele plannenmakers voor moeten zijn. ,,Nog
voordat er plannen op de tekentafel
liggen, moeten we bij stedelingen
het besef verankeren: dit is onze
binnentuin, het groene hart van de
metropool. Daar blijven we vanaf.
Het gevaar is dat Midden-Delﬂand
wordt gezien als leeg gebied: daar is
ruimte, daar kan nog wel iets gebeuren. Maar die ruimte is juist hier een
kwaliteit op zich.”
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Signeersessie
voetbalboek
Eén van de schrijvers van het
boek Topshow, Jan Hillenius,
komt vandaag naar Pijnacker om
zijn werk te signeren. Van 16.00
tot 17.00 uur is hij te gast bij
boekhandel Van Atten aan het
Emmapark. In Topshow wordt
een beeld geschetst van de gang
van zaken achter de schermen bij
tv-programma Voetbal International. Hillenius is eindredacteur
bij het programma en schreef het
boek met Michel van Egmond.

