Verslag activiteiten de Witte Roos 2016

In 2016 nam stichting de Witte Roos, evenals in vorige jaren actief deel aan
bijeenkomsten van locale gremia, en werden lezingen gegeven en informatie verstrekt
over duurzaam restaureren van historisch gebouwd erfgoed.
Als deelnemer van het Delftse Strategisch Netwerk Monumenten werd twee maal met
verschillende belangengroepen/professionals in de stad besproken hoe
duurzaamheidaspecten kunnen worden ingebracht in het beleid en de praktijk van
monumentenbeheer.
Daarbij werd o.m. voortgebouwd op de ervaring met het voorbeeldproject duurzaam
restaureren van het rijksmonument aan de Oude Delft 73 in Delft en de kennis die de
stichting heeft opgebouwd in het Europese samenwerkingsproject Livinggreen.
Stichting de Witte Roos werd veelvuldig benaderd met het verzoek om het
voorbeeldproject aan de Oude Delft te mogen bezoeken, te bestuderen of om er
bijeenkomsten te mogen houden.
De belangstelling kwam van de kant van overheidsorganisaties en professionals die in
de praktijk van alledag worstelen met het moeilijke vraagstuk hoe karakteristieke oudere
gebouwen kunnen worden verduurzaamd. Maar ook vanuit opleidingen,
onderzoeksinstellingen, non-profitorganisaties en bewoners kwamen veel vragen.
In dit kader heeft de stichting rondleidingen in het rijksmonument de Witte Roos
verzorgd, informatie verstrekt of anderszins ondersteuning verleend. Banners met
informatie en demonstratiemodellen van stichting de Witte Roos verleenden hierbij
goede diensten. Ook konden publicaties ter beschikking worden gesteld die zijn
geproduceerd in samenwerking met Europese partners en/of afkomstig zijn van
zusterinstellingen elders in het land.
De stichting ondersteunde cursussen en bijeenkomsten over duurzaam restaureren in
het voorbeeldproject duurzaam restaureren aan de Oude Delft 73 in Delft voor de
Erfgoedacademie en het Erfgoedhuis Zuid-Holland, maar leidde ook Vwo-leerlingen
rond van het CLD (een streekschool gevestigd in Delft) en een groep CEO’s van
internationale bedrijven.
Vanuit de Delftse Renovatiewinkel konden verschillende verzoeken om te adviseren en
vragen te beantwoorden van bewoners die hun huis wilden verduurzamen worden
gehonoreerd. De renovatiewinkel is een initiatief van stichting de Witte Roos en wordt
bemenst met deskundigen uit het netwerk van de stichting. Het werk van de Delftse
Renovatiewinkel wordt afgestemd op de activiteiten van Delft-Energy-Design en
Reimarkt, twee door de gemeente medegefinancierde organisaties die ook hulp
verlenen aan bewoners bij het verduurzamen van hun panden.

Stichting de Witte Roos geniet landelijke bekendheid: naast verzoeken van bewoners
uit Delft kwamen er vragen voor advies uit Haarlem, Den Haag, Leiden en Utrecht. Ook
adviesbureaus staken hun licht op bij de stichting, bijvoorbeeld ten behoeve van de
verduurzaming van het dorp Staphorst en een project in Thailand. Via de gemeente
Den Haag werd de stichting betrokken bij duurzame renovaties van collectief beheerde
historisch waardevolle gebouwcomplexen.
Vanwege haar bijdrage aan campagnes in het kader van het gemeentelijke programma
“Delft wordt Groen” benaderde de gemeente de stichting met het voorstel om een
E(nergy)-deal te sluiten.
De stichting is sedert enige jaren lid van het lokale Platform Spoor. In dit platform
komen belangengroeperingen, de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Spoorzone
Delft bijeen. Zij bespreken de voortgang van de bouw voor de spoortunnels en de
herinrichting van de spoorzone bovengronds.
Het spoorzoneproject is complex en de uitvoering vergt jaren. Het is ingrijpend, maar
biedt unieke kansen om oudere stadsdelen van Delft, die min of meer geïsoleerd waren
geraakt door het vroegere spoorviaduct, beter met elkaar te verbinden.
In het Platform Spoor werden vanuit stichting de Witte Roos kritische aandachtspunten
genoemd en voorstellen gelanceerd voor een goede aansluiting van nieuw ontworpen
openbare ruimte op de karakteristieken van het historische Delft. Stichting de Witte
Roos werkte hierbij nauw samen met de Commissie Behoud Stadsschoon van de
Historische Vereniging Delfia Batavorum.
In 2016 trad in Delft een nieuwe burgemeester aan en kreeg stichting de Witte Roos de
gelegenheid haar te informeren over zienswijze, kennis, rol en ervaring van de stichting.
Ook presenteerde de stichting zich en nam deel aan een gesprek met B & W over het
advies “Delft Parel in de Randstad” van de commissie Deetman.

