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1. Bestuursverslag DelftBloeit 2021 

Alweer een vreemd jaar. 
Ook 2021 is voor iedereen, en dus ook voor DelftBloeit, vanwege corona een vreemd jaar geweest. 

Fysieke ontmoetingen en acties konden enkele maanden niet doorgaan, maar toch zijn er veel 

zaken geweest die doorgang konden vinden. In dit verslag worden de belangrijkste items 

besproken. 

 

Afscheid van de tulpenvelden (aan de Martinus Nijhofflaan en de Papsouwselaan).  

Hoewel het tulpenveld nabij de AH vele kale 

plekken vertoonde, konden leerlingen van de Mgr. 

Bekkersschool toch op 23 april hun verdiende 

bosjes tulpen plukken. 

Daarna mocht iedereen op 8 en 9 mei bollen 

rooien op het AH veld. Daar werd dankbaar 

gebruik van gemaakt; vele tassen en dozen en zelfs 

een kruiwagen vol tulpenbollen werden 

meegenomen; Delft wordt nog een echte 

tulpenstad!  

 

Onze tulpenvaas werd ontmanteld, en die ligt nu te zieltogen op het terreintje achter de 

Cultuurlab. Op 24 mei hebben leden van Rotary Delft Vermeer en DelftBloeit nog duizenden 

tulpen gerooid van het Aldi-veld, voor een gezamenlijke actie in het najaar. 

Het afscheid van het AH-veld kreeg nog een jammerlijk vervolg toen bleek 

dat spullen van DelftBloeit, die we daar mochten opslaan (vooral hout), 

verdwenen bleken te zijn. Gelukkig kregen we nog een kleine 

schadevergoeding van de projectontwikkelaar.       

 

Sesamacademie. 
Op 28 juni werd een afsluitende bijeenkomst gehouden met Els Driessen en 

Marjan Groen van de Sesamacademie, eerst bij de Plataan en daarna 

afsluitend bij Du Midi.  
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De laatste puntjes van het Beleidsplan werden besproken. Ook werd stilgestaan bij de WBTR. Het 

is de bedoeling dat het beleidsplan een ‘levend’ document wordt, met als het kan een jaarlijkse 

toetsing en -eventueel- aanpassing. 

 

 

 

Mgr. Bekkersschool. 

In juli is er een gesprek geweest met de Mgr. Bekkersschool om te bekijken of en hoe we 

gezamenlijk het schoolplein groener kunnen maken. Door corona en hectische tijden bij 

basisscholen is dit voornemen in de koelkast gezet; hopelijk kunnen we dit idee in de nabije 

toekomst weer van stal halen. 

Koepoortstraat. 

Omdat er geen braakliggende terreinen meer zijn om bloemenvelden aan te 

leggen, verleggen we onze aandacht naar o.a. straten en pleinen, om te 

bezien of we deze kunnen “vergroenen en verbloemen”. In september is een 

flyer verspreid onder de bewoners van de Koepoortstraat, waarin wordt 

opgeroepen om mee te doen aan het vergroenen van deze straat. Daar is 

positief op gereageerd, en we gaan proberen of we deze straat in 2022 

groener kunnen maken met geveltuintjes, klimplanten en Gentse Slingers; 

wordt dus vervolgd.  

 

Bomenactie. 

Een ander actiepunt is om in Delft veel meer bomen geplant te krijgen. Na een (kleine) oproep in 

de plaatselijke pers bleken veel Delftenaren te reageren, en zo konden we ongeveer 200 plekken 

aan de gemeente aanreiken waar men graag een boom geplant wilde zien. Helaas konden maar 

heel weinig plekken de zware toets van de gemeente doorstaan. We zijn niet van plan om ons 

daarbij neer te leggen; wordt dus ook vervolgd!    

Park(ing) Day. 

Op 17 september heeft DelftBloeit 

meegedaan aan “Park(ing) Day”, 

een initiatief van 11 

vrijwilligersorganisaties die zich 

hebben verzameld in de Delftse 

Klimaatcoalitie. 
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Wij hebben 2 parkeerplaatsen aan de Spoorsingel voor één 

dag veranderd in een ‘tiny park’ om te laten zien dat er een 

prachtig groen alternatief is voor autoparkeren. De door 

Simon met veel moeite uit een volkstuin gehaalde fruitbomen 

(uiteraard met toestemming…) hebben nog geen definitieve 

bestemming gevonden. Ze staan nu op het Stationsplein (zie 

verder). 

 

Presentatie. 

Naast de site van DelftBloeit zijn er ook enkele momenten geweest waarbij DelftBloeit zich 

presenteerde: zo hielden we op 6 oktober een presentatie met PowerPoint voor de Rotaryclub 

Delft Vermeer, en mocht Frans op 10 november op Stadsradio Delft vertellen over de plannen van 

DelftBloeit bij het Stationsplein en langs de Phoenixstraat (zie verderop).   

 

Bollen poten aan de Phoenixstraat. 

Dit jaar zijn in november en 

december vele duizenden 

tulpen (aangevuld met andere 

bollen) gepoot in de 

groenstroken aan de 

Phoenixstraat. Deze 

tulpenbollen kwamen van het 

Aldi-veld en ook kregen we 

duizenden tulpen van Rotary 

Delft Vermeer: deelnemers aan 

hun actie ‘end polio now’ 

konden hun gekochte 

tulpenbollen doorgeven aan 

DelftBloeit.  

 

Met leerlingen van de 

praktijkschool Laurentius, met 

leden van de Rotaryclub en 

later ook met mensen van 

twee aangrenzende kantoren (Steeds advies B.V. en EBH 

Legal) werd deze klus geklaard: grasplaggen eraf, bollen 

erin, plaggen er weer op. Een fraaie samenwerking tussen 

en met hele verschillende partijen! Dat belooft iets moois 

in april volgend jaar!   

 

 



Jaarverslag DelftBloeit 2021 
 

5 
 

 

Stationsplein Delft. 

Totdat het Van Leeuwenhoekpark wordt aangelegd, is het 

gedeelte tussen The Student Hotel en het Antoni-gebouw 

een stenige, troosteloos pleintje. Vanuit Nieuw Delft 

werden er gelden beschikbaar gesteld om dit terreintje 

mooier en groener te maken. DelftBloeit was één van de 

participanten, en na enkele overleggen konden we in 

december aan de slag: we bestelden 39 pallets met 

bijpassende palletranden, worteldoek, beits, tientallen 

tuinplanten en een vrachtwagen vol tuinaarde. Met hulp 

van enkele vrienden en belanghebbenden werden zo in 5 

dagen tijd 39 groenbakken gefabriceerd. Samen met de 

25 cortenstalen bakken (die er al stonden) werd het 

pleintje aldus daadwerkelijk “vergroend”, geheel volgens 

de doelstelling van DelftBloeit! 

Het is wel opmerkelijk dat dit tot dusver het enige groen 

is op het Stationsplein!  DelftBloeit gaat volgens afspraak 

de groenbakken tot augustus verzorgen; daarna komen 

de groenbakken in bezit van DelftBloeit.  

Met deze activiteit komt er -helaas- ook een eind aan 

onze samenwerking met Irma Lauwers, werkzaam bij de 

gemeente Delft. Zij heeft ons vele jaren geholpen met het 

verwezenlijken van onze ‘dwaze’ ideeën, zoals de aanleg 

van tulpenvelden.        

 

 

Stichting DelftBloeit 

De Stichting DelftBloeit is gevestigd in Delft, is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70651345 

en heeft de ANBI-status. 

 

Het bestuur bestaat uit: 

voorzitter: Frans Geerlink 

secretaris / penningmeester: Simon Huiberts 

PR en communicatie: Sylvia Looijestijn 

 

Het bestuur wordt ondersteund door: 

Lenie Huiberts  

Olaf van der Velden: financiële administratie (adfivedelft.nl)  

Het bestuur en de vrijwilligers verrichten hun werk voor DelftBloeit onbezoldigd.   
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2. Financieel verslag 2021 

 

Balans per 31 december 2021 
(na bestemming saldo) 

 

       31 december 2021  31 december 2020 

Activa 
 

Vlottende activa 

 

Vorderingen 

  vorderingen op bestuurders 

  overlopende activa 

Liquide middelen               3.227               3.891_ 

 

Totaal van activa      3.227     3.891 

___________________________________________________________________________ 

Passiva 

 

Ondernemingsvermogen 

  bestemmingsreserves    3.106     3.885 

  overige reserves                           ___-___                                             -___ 

Totaal van eigen vermogen     3.106     3.885 

 

Kortlopende schulden 

  overlopende passiva                     121              6__ 

 

Totaal van passiva      3.227     3.891  

 

___________________________________________________________________________ 
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Staat van baten en lasten over 2021 

 
         2021      2020 

 

Donaties, giften en subsidies tulpenvelden   1.866     8.738 

 

Kosten velden en evenementen               1.666            10.647 

Algemene lasten                                                   803               1.199 

                                                                                           2.469_                                     _ 11.846  

 

Som der lasten                                                                  -603                                           -3.108  

 

Financiële baten en lasten                                               -176         -169  

Resultaat         - 779                  -3.277 


