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Delft, 4 juli 2005
Betreft: commentaar op Ontwerp Mekelpark

TU Delft
Dienst Vastgoed
t.a.v. de heer D.J. Gutlich
Zuidplantsoen 6
2628 CD Delft
2628xx6

Geachte heer Gutlich,
Hoewel de directe betrokkenheid van onze groep bij de ontwikkeling van het TU-terrein als attractief
verblijfsgebied met ecologische kwaliteiten - een betrokkenheid die midden jaren ’90 bij enkele projecten zeer
merkbaar was - wat verloren leek te zijn gegaan, is de publicatie van een ontwerp voor het Mekelpark
aanleiding om enige opbouwende kritiek te ventileren.
De transformatie van de Mekelweg, de winderige centrale as van de TU-weg, tot Mekelpark, is zonder twijfel
een goed idee. Door de komst van de tramlijn zijn de kansen voor een aangenaam en functioneel
verblijfsgebied duidelijk toegenomen. Enigszins bizar is wel dat het TU-bestuur het ontwerp heeft laten maken
door Mecanoo, omdat dat bureau als ontwerper van het toenmalige masterplan, zich hevig tegen de komst van
de tramlijn over de Mekelweg heeft verzet, naar verluidt omdat zoiets de kansen voor een goed
verblijfsklimaat te zeer nadelig zou beïnvloedenn ...
Maar goed, van ons wordt in de eerste plaats een ecologisch geöriënteerde reactie verwacht, en op dat vlak laat
het Mekelpark-plan wel erg weinig zien.
Bij een eerste kennisneming valt al direct op dat het woord "water" in het parkplan niet valt. Zelfs als het
gebied dat voor het park wordt gebruikt, zich niet zou lenen voor nieuw gegraven water, dan nog is het een
tekortkoming dat het park niet betrokken wordt op de waterpartijen bij de bibliotheek (Chr. Huijgensweg,
waar reconstructie van de oevers door de gemeente aanstaande is), het gebouw voor Werktuigkunde
(Mekelweg 2) en de verschillende waterpartijen bij het gebouw van Bouwkunde. Een beetje ontwerper zou dat
op zijn minst als "belevingselement" in het ontwerp opnemen. Maar we zouden een stap verder willen gaan
door het water actief bij het Mekelpark en het reilen en zeilen van de TU te betrekken. De ontwerpster zou zich
natuurlijk kunnen verschuilen achter een door Arcadis opgesteld programma van eisen, waarin
ecologie/groen en oppervlaktewater als onderwerp weliswaar vermeld worden, maar die zo nietszeggend
worden behandeld dat je ze verder wel lijkt te kunnen vergeten. Dat wordt in het plan dan ook gedaan.
Bij het beruchte winderige kruispunt bij Elektrotechniek worden schermen gedacht om de onbedaarlijke storm
die daar altijd heerst, het hoofd te bieden. Wij zouden hier zeker ook aan beplanting met struiken willen
denken, in het bijzonder soorten die het hele jaar groen blijven (Liguster, Laurierkers) omdat die de meeste
windhinder ook in de winter kunnen dempen. Het ontwerp volgt helaas de voortwoekerende mode onder
landschaps- en parkontwerpers om struwelen te vermijden Gras en bomen is wat er dan uitkomt. En guurheid
en weinig habitat voor plant en dier, haasten we ons er aan toe te voegen.
Men kan in die tot verblijfsruimte getransformeerde Mekelweg ook experimenten onderbrengen die iets met
studies als die van Civiele Techniek en Bouwkunde te maken hebben en daarmee de belevingswaarde
vergroten. In Delft Integraal 99-2 stond nog een artikel over de "TU als proeftuin voor milieu-onderzoek". Het
lijkt ons de moeite waard om daar met de inrichtingsvoorstellen bij aan te knopen.
Wij denken daarbij ook aan de mooie hooilandvegetatie bij de burelen van het College van Bestuur. Het zijn
maar postzegels, deze mooie plantengemeenschappen aan de Mekelwegvijver, met die prachtige brede
orchissen, koekoeksbloemen, ratelaars en kale jonkers. Maar zijn ze behalve een mooie voorplaat van een
nummer van Delta ook niet inspirerend voor het Mekelpark?
Met vriendelijke groeten,

Jacques Schievink
Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

