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BUURTKRANT
Belangenvereniging Binnenstad Noord

Wat is een mooiere manier om je 
omgeving te ontdekken dan wande-
lend? Voorafgaand aan de receptie 
daarom een wandelsuggestie.

Buurtbewoners Cock Hazeu en 
Peter Kuiper wandelen wat af. En 
sinds een paar jaar ontwerpen ze 
ook wandelingen. En hebben ze nu 
drie wandelgidsen gemaakt: Wan-
delen in Delfland, in Rijnland, en in 
Schieland en de Krimpenerwaard. 
Hun motto: Wandelen Dichtbij, want 
al hun wandelingen zijn in Zuid-Hol-
land, en veel in en om Delft. De uit-
gebreide routebeschrijvingen van al 
die wandelingen staan op wandel-
zoekpagina.nl. 

Hoe kunt u daar een wandeling 
vinden? Ga naar www.wandelzoek-
pagina.nl. Op deze site staan meer 
dan 5000 wandelroutes. Kies voor 
‘uitgebreid zoeken’ en u komt bij 

Het is 2022! 

Wandelend 2022 in
een invulformulier. Als u wandelrou-
tes gemaakt door Cock en Peter wilt 
zien, vul dan op het invulformulier 
bij ‘bron’ in ‘Cock Hazeu en Peter 
Kuiper’. U kunt de wandelingen be-
kijken door op de betreffende wan-
deling te klikken. Er is een routebe-
schrijving te downloaden, en ook 
een GPS track. Op de website van 
BBN staat meer informatie over het 
zoeken op wandelzoekpagina en 
staan rechtstreekse links naar wan-
delingen rond Delft. 

Door ons gebied gaat de wandeling 
Delft-Oost: de Vrijenbanse route. 
Met de GPS track hebben we bij-
gaand kaartje van deze route van 
14 km gemaakt. Veel wandelplezier, 
en tot bij de receptie! 

Door corona opnieuw geen fees-
telijke nieuwjaarsbijeenkomst van 
onze belangenvereniging. 

Wat dan wel? Net als vorig jaar 
iets voor de hele buurt. Een huis 
aan huis bezorgde buurtkrant.

Ingrediënten
In deze krant ingrediënten die 
bezoekers zullen herkennen uit 
onze nieuwjaarsbijeenkomsten.
De toespraak van de voorzitter. 
Het ontrafelen van geheimen uit 
de buurt. Buurtgenoten die ons 
laten delen in hun passie. De po-
litiek die op bezoek komt. Aan-
dacht voor de  inwendige mens. 
En wat te puzzelen. Veel plezier 
dit alles tot u te nemen! Het vraagt 
zelfwerkzaamheid, maar hopelijk 
is de voldoening des te groter. 

Deze nieuwjaarsreceptiebuurtkrant 
is een uitgave van de Belangen -

vereniging Binnenstad Noord. 
Meer informatie via onze website 

www.binnenstadnoord.nl.
Ook over hoe lid te worden voor 

slechts 10 euro per jaar.
Wil u contact met ons opnemen? 

Stuur dan een mail naar het adres 
bestuur@binnenstadnoord.nlKluten in vogeloase aan de Korftlaan

Delft-Oost: de Vrijenbanse route (bron: 
ondergrond © OpenStreetMap-Bijdragers)



Welkom op deze virtuele nieuw-
jaarsreceptie! Fijn dat jullie er ‘zijn’ 
en deze buurtkrant lezen. 

2022. Alweer een jaar voorbij! Ter-
wijl we vorig jaar nog dachten dat 
corona snel voorbij zou gaan, moe-
ten we nu jammer genoeg constate-
ren dat dit helaas niet het geval is. 
De ziekenhuiscijfers zijn weer hoog, 
maar de boostervaccinatie is geluk-
kig op gang gekomen.

Ondanks corona hebben we als ver-
eniging niet stil gezeten. Qua activi-
teiten, maar ook in onze rol om de 
gemeente uit te dagen in het beleid 
het bewonersbelang goed mee te 
wegen.

Activiteiten
Hoewel ook dit jaar de laatste lus- 
trumactiviteit verschoven is naar 
2022, hebben we wel een aantal 
andere activiteiten kunnen organi-
seren. 
De paaseierenzoektocht werd dit 
jaar een paashazenzoektocht. Voor 
veel ramen in de buurt stond een 
paashaas met letter, waardoor kin-
deren soms twee dagen bezig wa-
ren om alle letters te verzamelen 
en de slagzin bij elkaar te puzzelen. 
Dat gaf veel plezier!
De kinderspelen ter gelegenheid 
van Koningsdag konden helaas dit 
jaar niet doorgaan. Opnieuw is ge-
kozen om een kleurplaatwedstrijd 
te organiseren, waardoor de buurt 
werd opgefleurd met zeer uiteenlo-
pende kleurige ramen. U heeft ze 
vast gezien.
In de zomer organiseerden we een 
fotopuzzeltocht over de bruggen in 
BBN-gebied. 
En gelukkig konden we in septem-
ber in het gebouw van de speeltuin 
aan de Geerweg eindelijk weer een 
keer een fysieke ledenbijeenkomst 
houden, tevens de ALV. Tijdens 
deze vergadering hebben we af-
scheid genomen van Joop Gra-
vesteijn als voorzitter van BBN. Hij 
blijft wel in het bestuur als algemeen 
bestuurslid, maar de voorzittersha-
mer is doorgegeven aan Marlies 
Heesen.
In oktober is voor de eerste keer 
een koffieochtend georganiseerd 
in de foyer van het Rietveldtheater. 

Onder het genot van een kop kof-
fie kon gezellig gepraat worden en 
kennis worden gemaakt met nieuwe 
mensen. Besloten is dat deze och-
tenden één keer per maand zullen 
plaatsvinden – voor zover corona 
dat mogelijk maakt.
De traditionele lampionnenoptocht 
kon dit jaar doorgaan. Zo’n honderd 
kinderen en ouders wandelden mee 
met de tocht, die begon bij het Riet-
veldtheater en via de heksen in de 
Doelentuin weer bij het Rietveldthe-
ater eindigde. Onderweg werden 
de kinderen door buurtbewoners 
getrakteerd op allerlei lekkers en op 
het eind was er warme chocolade-
melk,  limonade en kon gegrabbeld 
worden.
Een excursie naar het Agnetapark 
onder leiding van Jan van der Mast 
werd vanwege het grote animo zelfs 
twee keer gehouden.

Beter beleid
Naast alle georganiseerde activitei-
ten waren er natuurlijk ook veel digi-
tale contacten, vaak naar aanleiding 
van concrete beleidsvoornemens. 
Rond het plan van de Rode Loper 
en de herinrichting van de Oude 
Langendijk is veel overleg geweest: 
hoe komen we tot een veilig plan? 
Het Mobiliteitsprogramma Delft 
2040 is definitief vastgesteld. Uit de 
zienswijze die BBN heeft ingestuurd 
is overgenomen dat de distributie 
van goederen in de (binnen)stad 
met kleinere logistieke eenheden 
gaat plaatsvinden. Is wel categorie 
eerst zien, en dan geloven.
Het onveilig rijgedrag van bezorg-
scooters en -fietsers baart ons zor-
gen. Het probleem aankaarten bij 

Toespraak van de voorzitter Marlies Heesen

politie en gemeente heeft helaas 
niet tot blijvend resultaat geleid. 
We hebben een brief aan de SCMD 
(Stichting Centrum Management 
Delft) gestuurd, omdat we vinden 
dat KHN haar achterban hierop 
moet aanspreken. Maar of dat tot 
een blijvend resultaat leidt…
Al heel lang pleiten we als belan-
genvereniging voor beleid voor het 
opdelen van eengezinswoningen 
in microappartementen, en goed 
nieuws: dat is er gekomen in 2021.
We zien steeds meer horeca: de 
verbouwing van de watertoren en 
het pomphuis heeft op dit moment 
onze aandacht. Ook de toename 
van horeca ten koste van de detail-
handel in de winkelgebieden baart 
ons zorgen. 
En dan hebben we het nog niet ge-
had over afvalinzameling, het warm-
teplan, kroos, Delfts Doen!,...

Genoeg te doen
Kortom, er zijn voor BBN genoeg 
onderwerpen om mee bezig te zijn. 
Met ruim 350 leden zijn er natuurlijk 
verschillende meningen en zullen 
we het niet altijd met elkaar overal 
over eens zijn of activiteiten organi-
seren die bij iedereen in de smaak 
vallen. Als bestuur luisteren we 
goed naar de leden. En willen we 
graag dingen samen met de leden 
oppakken.
Daarbij vinden we het belangrijk om 
oog te hebben voor elkaar en het 
gesprek te blijven voeren met el-
kaar. We hopen dat dat snel weer 
fysiek kan.

Ik wens iedereen een mooi en ge-
zond 2022.



Groene banaan longdrink 
(met alcohol)

1 borrelglas pisang ambon of andere 
bananenlikeur

1 scheut wodka
spa groen

Ook hier kun je er voor kiezen om een sui-
kerrandje op het glas te maken, en zo het 
drankje extra sierlijk te presenteren.
Meng de pisang ambon en de wodka. Vul 
het glas aan met spa groen. Wees weer 
voorzichtig met het suikerrandje!

PROOST!

Nieuwjaarsdrankje

Op de receptie komen geregeld  le-
den van het college langs, om hun 
wensen over te brengen. Omdat dat 
nu niet kan, hebben we ze gevraagd 
dit schriftelijk te doen. We ontvingen 
de volgende gezamenlijke reactie:

Levendige buurt, betrokken be-
woners
U, als bewoner van het noordelijk 
deel van de Delftse binnenstad, 
woont in een fijne buurt. Maar u 

Wensen van burgemeester en wethouders
woont ook in een levendige buurt 
waar altijd wel iets te doen is. Wij 
vinden het belangrijk dat u samen 
- en wij helpen u daarbij als het 
nodig is - uw omgeving gezellig en 
leefbaar houdt. Met een compliment 
of schouderklopje voor de horeca-
ondernemer, lokaal kopen bij de 
winkelier om de hoek, een bood-
schap doen voor uw buren of even 
aanbellen bij het studentenhuis voor 
een praatje. Zo leert u elkaar nog 

beter kennen. En mocht het niet lo-
pen zoals u zou willen, dan komt u 
er - ook in 2022 - toch samen uit, 
want u kent elkaar in Binnenstad 
Noord, een levendige buurt met be-
trokken bewoners. 

Het college van B&W van Delft, 
Marja van Bijsterveldt, Stephan 
Brandligt, Bas Vollebregt, Martina 
Huijsmans, Lennart Harpe en Karin 
Schrederhof

Bij een nieuwjaarsreceptie horen drankjes. Helaas kunnen ze nu niet geserveerd 
worden, maar zal je zelf aan de slag moeten.

Woordzoeker
Geen pubquiz, maar een puzzel bij de receptie. Streep 
nevenstaande woorden weg uit het diagram. De reste-
rende letters vormen een woord dat op de receptie een 
rol kan spelen. Stuur uw antwoord voor 20 januari naar 
info@binnenstadnoord.nl, en maak kans op een prijs.

afvalcontainer
agneta
airbnb

blik
burenrecht

corona
deelvervoer

duif
felyx
fiets

geerweg
grofvuil

grondwater
kangoeroewoning

Gember-sinaasappellimonade 
(0 %)

2 eetlepels gembersiroop
1 eetlepel citroensap

2 dl. sinas

Versier het glas met een gekleurd sui-
kerrandje. Met gekleurde suiker of door 
een schepje suiker te kleuren met wat 
voedingskleurstof. Doop de rand van het 
glas in wat citroensap en haal de rand 
door de suiker.
Meng de ingrediënten door elkaar in een 
mengbeker en giet voorzichtig in het glas 
zonder het suikerrandje te beschadigen.

koet
kooplokaal

kroos
logistiek

matig
mobike 

omgevingsvisie
overlast

parel
parkeerbeleid

plezier
politiek

prik
radius

rente
rook
sfeer
space
stuur

vakantieverhuur
vanmarken
verborgen

verre
vinkje
vlouw

waarde
winkel



ter-chirurgijn. Op de eerste ver-
dieping was de snijzaal. Met het 
nieuwe onderkomen werd ook de 
organisatie van het gilde veranderd. 
Voortaan waren ook de medici lid. 
Zo hoopte men theorie en praktijk 
nauwer op elkaar aan te laten slui-
ten. Daarom werden ook de vroed-
vrouwen onder het gilde gebracht. 
Er circuleerden namelijk gruwelijke 
verhalen over verkeerd afgelopen 
bevallingen door gebrek aan medi-
sche kennis. Als de stadsanatoom 
voortaan een vrouwelijk lichaam 
ontleedde, moesten de vroedvrou-
wen erbij zijn, zodat zij met eigen 
ogen zagen hoe een baarmoeder er 
van binnen uitziet. 

Lijk in de kruidentuin
In het merendeel van de ontledin-
gen ging het om iemand die de 
doodstraf had gekregen en waarvan 
het lichaam ter beschikking was ge-
steld aan het chirurgijnsgilde. 
In 1667 heeft de stadsanatoom Cor-
nelis ’s-Gravesande het lijk van een 
moordenaar uit Geervliet ontleed 
om het geraamte daarna voor stu-
diedoeleinden te kunnen gebruiken. 
Na afloop van de sectie moest het 
overschot ter aarde worden besteld; 

Wij kennen het Doelenplein als ge-
zellig plein met mooie bomen en 
horeca. Hoe zit het eigenlijk met de 
historie van dit plein? 

We moeten terug naar de stads-
rechtuitbreiding van 1355, toen 
deze plek onderdeel van Delft werd. 
Rond 1450 werd het Maria Magda-
lenaconvent gesticht, waarvan de 
bewoners zich bezighielden met 
ziekenzorg. Tijdens de grote pest-
epi demie van 1557-1558 werd het 
gebouw overgedragen aan het 
Oude Gasthuis, dat het in gebruik 
nam als pesthuis. Nog een eeuw la-
ter was er de grote buskruitexplosie 
(1654); toen werd het gebouw gro-
tendeels verwoest. 
Het pesthuis werd buiten de stads-
wallen herbouwd. Het resterende 
deel, de voormalige kapel van het 
klooster, werd door het stadsbe-
stuur als anatomiegebouw aan het 
chirurgijnsgilde toegewezen. Achter 
dit gebouw werden toen tevens de 
nieuwe Stadsdoelen gebouwd ter 
vervanging van de bij de explosie 
ook verwoeste oude Stadsdoelen. 
De gravure boven dit artikel geeft de 
situatie in ca 1680 weer; de open-
staande linkerdeur geeft toegang 
tot de achtergelegen nieuwe Stads-
doelen, de rechterdeur tot het ana-
tomiegebouw.

Snijzaal
Het anatomiecomplex was om-
muurd en bestond uit een kruiden-
tuin en de verbouwde voormalige 
kloosterkapel. Op de begane grond 
van het gebouw vonden de gilde-
bijeenkomsten plaats en deden de 
leerlingen hun examen voor mees-

Geschiedenis van het Doelenplein

de taak van de huisbewaarder te-
vens tuinman. De tuinman stak het 
geld echter in eigen zak en begroef 
de restanten in een braakliggende 
hoek van de kruidentuin.
Twee maanden later droeg ’s-Gra-
vensande de tuinman op het nieu-
we uit Noord-Amerika afkomstige 
gewas Helianthus tuberosus in 
deze braakliggende hoek te plan-
ten. Dit om later te kunnen bezien 
of het gewas medicinale eigen-
schappen had. Op een avond werd 
dokter ’s-Gravensande geroepen bij 
een arme weduwe in de Pluympot. 
Haar twee kleine kinderen moesten 
steeds overgeven en hadden hoge 
koorts. De twee kinderen hadden 
soep gegeten van groenten die het 
oudste kind, een jongen van negen 
jaar, had gestolen uit een hoek van 
de kruidentuin. De dokter kon niets 
voor hen doen. 
De volgende dag hoorde de tuinman 
dat de kinderen waren overleden. 
De gedachte dat de kinderen waren 
vergiftigd door het begraven van het 
lijk bleek hem te veel en hij verdronk 
zich in de Verwersdijk. Hij en dokter 
’s-Gravensande wisten niet dat het 
lof van de Helianthus tuberosus gif-
tig is en dat de plant daarom nu ook 
wel duivelsplant wordt genoemd. 

Later gebruik
De snijkamer bleef tot eind achttien-
de eeuw in gebruik. Daarna had het 
gebouw diverse bestemmingen. Het 
laatste als onderkomen van het Al-
gemeen Ziekenfonds “Ziekenzorg” 
Delft. In 1959 werd het gebouw ge-
sloopt en er ontstond een plein dat 
al snel de naam Doelenplein kreeg. 
Pas in 1995 werd deze naam offici-
eel. In de nieuwe Stadsdoelen von-
den tot circa 1825 militaire activitei-
ten plaats. Hierna werd het gebouw 
verbouwd tot “eene schouwburg, 
concert- en danszaal en een zaal 
tot het houden van voorlezingen”. 
Het oude gebouw is in 1904 ver-
vangen door een nieuw. Vanaf 1927 
werd het gebouw hoofdzakelijk als 
bioscoop gebruikt: de Doelen Kino. 
Door teruglopend bezoek werd het 
in 1985 gesloten. 
Een spectaculaire brand eind 1989 
maakte een definitief einde aan het 
pand. Op die plaats staat nu het 
Poortgebouw met appartementen, 
een restaurant en filmhuis Lumen.

Het voormalige anatomiegebouw in 1958 
(bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)


