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PERSBERICHT 

NIEUWE STICHTING VECHT VOOR BEHOUD KINDERBOERDERIJ EN KINDERTUIN IN 

TANTHOF 

Op 28 december is de nieuwe Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof 

opgericht: een samenwerking van een aantal wijkbewoners, de Stichting 

Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, de Stichting Kindertuinen Delft, Stichting 

Behoud het Park en Natuurlijk Delfland. De nieuwe stichting vindt dat een megaschool 

op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem niet haalbaar is en 

roept de gemeente en schoolbesturen op om betere alternatieven te onderzoeken. 

De initiatiefnemers van de nieuwe stichting vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente en de 

schoolbesturen een vervolgonderzoek willen uitvoeren naar de haalbaarheid van de 

megaschool voor basisonderwijs op de locatie van de kinderboerderij en kindertuin de 

Boterbloem. Begin november jl. liet architectenbureau Nohnik al in haar massastudie zien 

dat zo’n groot scholencomplex niet past. In het beste scenario blijft er nauwelijks iets over 

van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem. Daarmee verdwijnt een unieke 

recreatie- en natuurplek. Niet alleen voor Tanthof, maar ook voor Buitenhof, Voorhof en 

andere Delftse wijken.  

Het kan anders 

Een onderzoek naar een “groene campus” met alleen gemarginaliseerde 

groenvoorzieningen is niet zinvol. Daarom moet er een beter alternatief worden onderzocht. 

Woordvoerder Geert van Poelgeest van de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin 

Tanthof benadrukt dat de nieuwe stichting niet tegen een nieuwe school is: ‘De huidige 

schoolgebouwen in Tanthof zijn verouderd, leerlingen hebben recht op goede huisvesting. 

En dat kan ook, alleen niet op de locatie van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem. 

Vorig jaar is er al een alternatief bedacht: herbouw van twee scholen in Tanthof Oost en 

Tanthof West, met ruimte voor seniorenwoningen. Het kan anders. Daarom willen we dat de 

gemeente betere alternatieven gaat onderzoeken.’ 

Verkeerstudie rammelt 

Een grote school op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem zorgt ook 

voor onveilige verkeerssituaties, veel extra verkeer in straten die daarvoor niet zijn 

ontworpen en parkeeroverlast. De verkeersstudie van Antea roept vragen op en geeft al 

diverse knelpunten aan. Van Poelgeest: ‘De gemeente zegt dat deze verkeersstudie op een 

aantal punten verder moet worden onderzocht. Zo moet een deel van Abtswoude geschikt 

worden gemaakt als fietsroute, maar de gemeente weet niet hoe ze dat wil realiseren. De 

gemeente wil deze en andere verkeersproblemen verder onderzoeken als het besluit is 
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genomen om de megaschool op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem 

te bouwen. Dat vinden wij onverantwoord.’ 

 

Wat is en doet de stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof 

Een stukje groen met een paar geiten en konijnen in Tanthof. Dat blijft er over als er een 

megaschool op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem komt. Bijna 

niets. Een unieke recreatie- en natuurplek dreigt te verdwijnen. Mooie natuur en 

kostbaar groen in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied. Onveilige verkeerssituaties 

en parkeeroverlast. Dat mag niet gebeuren. Wij zijn een groep verontruste 

wijkbewoners, de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, de Stichting 

Kindertuinen Delft, Stichting Behoud het Park en Natuurlijk Delfland. De petitie voor het 

behoud van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem is inmiddels door meer dan 

3.000 personen getekend. 
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Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van 

Poelgeest, telefoon: 06 33 00 17 42, natuurlijkdelfland@knnv.nl  
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