
Aan de gemeenteraad van de gemeente Delft 
p/a de Griffie van de gemeente Delft 
Postbus 78 
2600 ME Delft 

Geachte raadsleden, 
Zoals U weet wordt binnenkort het voormalige V&D gebouw aan Gasthuislaan en Bastiaansplein, met 
een uitpandig expeditiehof aan de Kruisstraat, dat toegang verleent aan een inpandige opslagruimte, 
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. 

Deze nieuwbouw waarvoor B&W van Delft op 31 oktober de omgevingsvergunning hebben verleend 
aan de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek bestaat uit de bouw van commerciële ruimten op 
maaiveldniveau en daar boven 63 appartementen in 3 bouwlagen (verzonden 31 oktober 2017 en 
gepubliceerd in het Gemeenteblad No. 196651 van 9 november 2017). 

ln het begeleidend schrijven van Burgemeester en Wethouders, waarin het besluit wordt 
aangekondigd voornoemde omgevingsvergunning te verlenen, staat opgenomen, dat de omwonenden 
juridische procedures zullen starten, om dit bouwplan tegen te houden. 
De omwonenden stellen zieh constructief op, en willen slechts enkele aanpassingen van het 
bouwplan. Eén aanpassing is er op gericht, dat zo veilig mogelijke verkeersbewegingen van het zware 
expediërende verkeer in de Kruisstraat nu, en zeker in de toekomst, kunnen worden gerealiseerd! 

Een groot deel van de begane grondruimte zal worden ingericht en gebruikt als filiaal/supermarkt van 
Albert Heijn, en daarbij worden nag een drietal (schil)winkelruimten gerealiseerd, waaronder een 
ruimte voor Gall en Gall. 

Een groep buurtbewoners (Overleggroep omwonenden Kruisstraat en omgeving) heeft tijdens het 
ontwerpproces contact gelegd met opdrachtgever, de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, de 
ontwikkelaar van het onroerend goed, Proactief Vastgoed en de gemeente Delft, wethouder Lennart 
Harpe. Van deze overleggen heeft u een viertal verslagen ontvangen. 
De intentie van de overleggroep omwonenden is, de verkeersveiligheid in de directe omgeving, zoals 
de Kruisstraat, en de leefbaarheid van deze omgeving, aan de orde te stellen. De buurt wordt immers 
direct geconfronteerd met de belangrijke toename van het zware logistieke vrachtverkeer dat de 
bevoorrading van winkels als AH en Gall en Gall met zieh meebrengt. 
Werd V&D in het verleden bevoorraad met maximaal één vrachtwagen ( met een Ieng te van max.12 
m.) per dag, in de nabije toekomst zullen waarschijnlijk 6-7 vrachtwagens (met een lengte van 16,5 
m.) per dag, alleen al AH bevoorraden. Daarbij komen nog de vrachtwagens die de overige 3 
schilwinkels, waaronder Gall en Gall, moeten bevoorraden. 
En dat bovenop het huidige zware vrachtverkeer dat winkels als Jumbo, BCC, Hema, C&A, Blokker, 
MacDonalds, Zeeman, KwikFit enz. bevoorraad. 

Het gezochte contact heeft geleid tot diverse overleggen in verschillende samenstellingen, zoals de 
buurt met opdrachtgever en ontwikkelaar, en buurt met de gemeente, en sporadisch met alle partijen 
bij elkaar. 
Vanuit de buurt zijn, met name over de afhandeling van de expeditie stroom, suggesties gedaan. 
Naast een voorstel om de opstelplaats van de vrachtwagen van zowel AH als het naastgelegen 
Jumbo te combineren, zijn ook, alleen voor het gebruik van de openbare ruimte door de vrachtwagens 
van AH, in woord en beeld suggesties/voorstellen ingediend. 
Twee belangrijke uitgangspunten van de buurt is daarbij sturend geweest. De veiligheid van alle 
verkeersdeelnemers op de Kruisstraat de daarop aansluitende straten is zéér gediend bij 
vrachtwagens die alleen voorwaartse rijbeweginqen maken (dus niet risicovol achterwaarts rijden, 
keren of insteken). En vrachtwagens die de winkelbedrijven die vóór de Gasthuislaan zijn gesitueerd 
bevoorraden, moeten in principe de Gasthuisbrug niet oversteken. Met andere woorden: 
vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het bevoorraden van Jumbo en Albert Heijn cs. hebben 
slechts plaats in het eerste deel van de Kruisstraat (hoek Ezelsveldlaan tot Gasthuislaan). 

¡ 

Een vrachtwagen met beperkte lengte (1 O m., 3,5 t.) kan in de 6 m. brede Kruisstraat deze manoeuvre 
(alleen vooruit rijdend) uitvoeren, en daarbij het bestaande in langsrichting van de Kruisstraat liggende 
expeditiehof, ("onderdoorgang" genoemde op het bestemmingsplan) met een diepte (haaks op de 
Kruisstraat) van ca. 8,80 m , inrijden. Hel bestaande expeditiehof verlaten kan dan oak in een ~ 



voorwaartse rijbeweging. Een keuze, die het winkelbedrijf, opererend in de binnenstad van Delft, met 
ervaring op andere plaatsen in onze binnenstad (Choorstraat, Brab.Turfmarkt) zélf zou moeten 
maken. 
Gezien het door de gemeente Delft ingestelde Protocol Logistiek Delft zou deze keus medio 2017 al 
op zijn plaats zijn, maar zeker op het moment dat een nieuwbouw zou zijn gerealiseerd, medio 2019 of 
zelfs in 2020 ! 

Tot onze verbazing is in het bij de gemeente Delft ingediende bouwplan op de begane grond aan de 
Kruisstraat de in langsrichting van de Kruisstraat gesitueerde "onderdoorgang" totaal verdwenen; de 
gevel is, zonder enige noemenswaardige inspringing, in het plan vastgelegd. 
De verklaring door B&W van deze merkwaardige afwijking van het bestemmingsplan (Strijdig Gebruik) 
is, dater nu inpandig zal worden geëxpedieerd. Het oppervlak van de "onderdoorgang" zou, als 
expeditieruimte niet passen in deze tijd. ln het plan is dan ook aan de Kruisstraat een toegangspoort 
tot een inpandige expeditiegang en -ruimte opgenomen. Een vrachtwagen (oplegger) dient hier 
achterwaarts naar binnen te rijden, en voorwaarts er weer uit. 
ln een getoonde rijsimulatie op 29 oktober j.1., op een afgesloten terrein zonder fietser of voetgangers 
op rijweg of trottoir, is aangetoond dat een moderne oplegger van ca. 16,50 m. lengte, met 
meesturende achteras, in een achterwaartse manoeuvre, deze expeditiegang kan inrijden. 
Voorafgaande aan de achterwaartse beweging stelt de wagen zieh eerst op de "verkeerde" linker 
weghelft op, waarna, bij het achterwaarts in de richting van de expeditie rijdend, de cabine een bocht 
over de rechter weghelft maakt, waarbij het zieht van de chauffeur via de rechter achteruitrijspiegel, 
deels wordt belemmerd door het voorste meedraaiende deel van de oplegger. Wij beschouwen deze 
manoeuvre risicovol, maar eigenlijk gevaarlijk voor de overige verkeersdeelnemers. En dat tot wel 8x 
per dag. Door indiener en gemeente wordt dit echter acceptabel genoemd, want "dat gebeurt immers 
elders ook"! 

Voorbij gegaan wordt aan het feit, dat het eerder genoemde expeditiehof ("onderdoorgang") in het 
plan met de bovenliggende woningen, geheel zou worden overbouwd en relatief eenvoudig afgesloten 
kan worden. Er is dan immers ook sprake van een inpandige expeditie, zonder de eerder genoemde 
onwenselijke verkeersproblematiek. Het aan- en afvoeren, en het (gedeeltelijk) opslaan van goederen 
kan in deze ruimte, dan wel in ruimten die direct op dit gebied aansluiten. 

Wat overigens ook op het terrein waar de rijsimulatie werd gehouden opviel, is, dat de vrachtwagens 
met meesturende achteras een dusdanig kleine draaicirkel nodig hebben, dat, met de vo/gende 
opte/ling: 6 m. (rijweg) + 7,40 m. (trottoir) + 8,80 m. (expeditiehof) = 22,20 m. mogelijk voldoende 
ruimte beschikbaar is deze nu al, a/leen voorwaarts rijdend, op eigen terrein te laten draaien, daar te 
lassen (laden), en voorwaarts het eigen terrein weer te laten ver/aten, in de gewenste rijrichting!!! 

De conclusie uit bovenstaande is wat ons betreff duidelijk, voor een werkelijk toekomstgerichte 
oplossing moet de op het bestemmingsplan getekende expeditiehof op maaiveldniveau als 
ruimte blijven! 

lmmers, waarschijnlijk nu, maar zeker in de nabije toekomst, zullen vrachtwagens, en 
waarschijnlijk zelfs opleggers, alleen voorwaarts rijdend, die manoeuvres maken, die een 
goede aan- en afvoer van goederen waarborgt, en een optimale verkeersveiligheid met zieh 
mee brengt! Daarbij komt, dat het hof wordt overbouwd, zodat een droog, en afhankelijk van de 
aan te brengen afsluiting (bv. met dichte schuifpoorten), windvrij en goed beveiligde 
binnenruimte ontstaat. 

Wij vragen u, gemeenteraadsleden va~lft, u hiervoor in te zetten! 

Delft, 7 december 2017. -~ A A J\ .A. 
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