
Jaarverslag inrichting Van Leeuwenhoekpark.

De start van de parkaanleg was gepland na het gereedkomen (2018) van de tweede spoortunnelbuis. De 
buis is nu klaar, het Ontwikkelings Bedrijf Spoorzône is opgeheven en het volgende bouwproject staat 
alweer, letterlijk en figuurlijk voor de deur. 

De realisatie van het Park wordt met 7 jaar uitgesteld, tot 2025/2016.!  Een groot gedeelte van het park is 
namelijk nodig voor de bouwlogistiek voor de westelijke bebouwing van het Park (veld 6). 

Door intensief onderhandelen met de gemeente werd besloten om de behoefte te peilen of er binnen de 
wijk interesse bestond om de overgebleven strook ter breedte van 11mtr. te benutten voor tijdelijke 
activiteiten. Hiervoor werd vorig jaar juni door de gemeente een enquête georganiseerd. Hieruit bleek dat 
93,8% vóór een tijdelijke invulling was. Tegelijkertijd werden vele suggesties voor “groene” activiteiten door
de buurt aangedragen.  Realisatie daarvan zou bij de bewoners moeten liggen. 

Door opnieuw met de gemeente te onderhandelen is er een toezegging gekomen om door de 
landschapsarchitect, Baljon een parkontwerp te laten maken, waarin een aantal van de geopperde ideeën 
moesten worden toegepast. Ten aanzien van de afmetingen, de begrenzing en inrichting van het park, heeft
de werkgroep van de buurtvereniging hiervoor een Programma van Eisen opgesteld. Eind januari is het 
ontwerp gepresenteerd en woensdag 13 febr. vastgesteld. De uitvoering zal niet lang op zich laten wachten 
omdat de basis van het plan vóór het bomen-plantseizoen moet zijn gerealiseerd. De bomen voor het 
definitieve Park worden dan de komende jaren opgekweekt tot min of meer volwassen exemplaren, die dan
bij de herplant in 2025/26 een redelijk formaat zullen hebben.  Het onderhoud blijft de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Andere onderdelen in het ontwerp zijn: een wandelpad over de gehele lengte; een vijftal met heesters 
omzoomde plekken voor groene activiteiten voor en door de buurtbewoners; bij deze plekken een aantal 
eenvoudige zitbanken. 

Op eigen initiatief kunnen vervolgens door de buurtbewoners dan bijvoorbeeld, al dan niet gesubsidieerd, 
worden gerealiseerd: wilde bloemen veld(en); insecten hotel(s); vogelkasten; moes- en kruidentuin(en) en 
een informatiebord over de naamgeving van de wijk en de bijbehorende straatnamen. Bij de realisatie 
wordt informatie en samenwerking gezocht met de Botanische tuin, Vogel- en egelopvang Delft en mogelijk 
voor technisch advies met de TU. Naast de vaste plekken voor de boomplant wordt de strook en het talud 
aan de Engelse straat beplant met lage heesters en bodembedekkers. 

De start van deze werkzaamheden is gepland in april 2019. Hieronder de volledige presentatie van het 
ontwerp.

De werkgroep. 


