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Delftenaren zoeken steun
voor groene Gasthuisplaats
Het asfalt van de Gasthuisplaats moet plaatsmaken voor een groene oase waarin slechts in zeer
beperkte mate plaats is voor woningbouw. Een brede werkgroep vraagt de gemeente Delft 200.000
euro om deze plannen verder uit te werken.
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Het geld is onder meer bedoeld voor het houden van tientallen bijeenkomsten waar omwonenden
en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de concrete invulling van het terrein. Op basis
van de input kan vervolgens een ontwerpopdracht worden gegeven.
De Gasthuisplaats is een van de schaarse lege ruimtes in de Delftse binnenstad. Na de sloop van het
vroegere ziekenhuis ligt het terrein al tientallen jaren braak. Het is geasfalteerd en doet dienst als
parkeerterrein. Het is liefhebbers van stedenbouwkundig schoon een doorn in het oog dat het
terrein er al jaren bij ligt als een niemandsland.
De initiatiefnemers willen dat oude en rijke geschiedenis ervan op de een of andere wijze in beeld
brengen. De Gasthuisplaats, het gebied tussen de Koornmarkt, de Brabantse Turfmarkt, de
Gasthuissteeg en Huyterstraat, was mogelijk de eerste bebouwde plek van Delft. Al in 1252 is
melding van het voormalige gasthuis en klooster.

Skeletten

In de bodem zijn mogelijk duizend skeletten en de archeologische resten van het oudste ziekenhuis
van Nederland te vinden. ,,De belangrijke en bijzondere geschiedenis moet een zichtbaar en
essentieel deel in de planvorming krijgen”, schrijven de initiatiefnemers.
Het liefst zien zij een groene stilteplek ontstaan, waar geen plek is voor auto’s en fietsen. Een deel
van de kosten kan komen uit de uitgifte van grond voor woningbouw. De initiatiefnemers denken aan
collectieve en individuele zelfbouw.
De initiatiefnemers Sjoerd Tiemstra en Hans Bakker zijn sinds twee jaar op zoek naar draagvlak voor
hun plan. Inmiddels heeft zich een groot aantal partijen achter de uitgangspunten geschaard en is er
een werkgroep die uit ruim dertig leden bestaat. Diverse betrokken vastgoedeigenaren, de TU Delft,
het Hoogheemraadschap van Delfland en leden van de verschillende belangenverenigingen van de
binnenstad doen mee. Ook Delfia Batavorum en de vroegere stadsbouwmeester Wytze Patijn
hebben zich aan het project verbonden.

