Verslag activiteiten de Witte Roos 2017
In 2017 zette stichting de Witte Roos het werk met name voort via de door haar eerder
opgerichte Delftse Renovatiewinkel. Verzoeken voor advies kwamen uit Delft en de
wijde omgeving, waaronder uit Zoetermeer en Den Haag.
Ter informatie en ondersteuning van haar adviserende rol verzorgde de stichting ook
weer in 2017 studiebezoeken aan het voorbeeldproject duurzaam restaureren aan de
Oude Delft 73 in Delft. Zo werd bijvoorbeeld een rondleiding gegeven en discussie
gefaciliteerd voor de Duurzame Zeehelden van de gelijknamige buurt in Den Haag.
Naast ondersteuning van bewoners werd collegiale hulp geboden aan kenniscentra en
kennisnetwerken. Een voorbeeld is de Erfgoedacademie die met hulp van stichting de
Witte Roos een landelijke studiebijeenkomst in het pand organiseerde. Een ander
voorbeeld is het studiebezoek aan het gebouw tijdens een partnerbijeenkomst van
Triple - A, een samenwerkingverband van zeven Europese gemeenten die onder leiding
van de universiteit van Gent beleidsinstrumenten ontwikkelen voor verduurzaming van
bestaande bebouwing.
De stichting is zowel actief op het gebied van kennisoverdracht en bewustmaking, als
actief betrokken bij kennisontwikkeling. Voorbeelden van dit laatste zijn projecten van
de TU Delft: promotieonderzoek over klimaatadaptatie van bestaande steden, een
afstudeerproject over methoden voor duurzaam renoveren en internationaal
vergelijkend onderzoek naar het effect van renovatiewinkels.
Het doet de stichting veel genoegen dat eerder geleverde inspanningen geleidelijk
zichtbaar tot resultaat leiden, op nationaal niveau en lokaal/regionaal. Zo besloot het
nationale restauratiefonds NRF om voortaan laagrentende leningen mogelijk te maken
voor verduurzaming van monumenten, en verstrekten monumenteneigenaren in Delft
opdrachten aan vaklieden en bedrijven die bijdroegen aan de duurzame restauratie van
het voorbeeldproject Huis de Witte Roos.
Het fraai gerestaureerde rijksmonument de Witte Roos spreekt tot de verbeelding, en
bezoekers komen hier op een vanzelfsprekende manier in aanraking met duurzame
oplossingen. Daarom verheugde het de stichting dat in 2016 belangrijke
publieksevenementen konden worden georganiseerd in dit stadspaleisje aan de Oude
Delft. Zo werden in het kader van het Chamber Music festival in het gebouw via
stichting de Witte Roos muziekworkshops gehouden voor jong talent. Andere
evenementen die moeten worden genoemd zijn optredens van het Delftse
vrouwenzangkoor Singalicious, en een lezing over kunst in relatie tot muziek verzorgd
door Imago Musica.
Naast de hiervoor genoemde activiteiten gaven vertegenwoordigers van de stichting,
evenals in vorige jaren, een inbreng in bijeenkomsten van het Delftse Strategisch
Netwerk Monumenten en het Platform Spoor. In deze fora bespreken belangengroepen
en professionals de uitvoering van enerzijds het lokale en provinciale

monumentenbeheer, anderzijds de realisatie van bouw en inrichting van “Nieuw Delft”
en de aansluiting van dit nieuwbouwgebied op de ernaast gelegen historische
bebouwing.
Uit de genoemde voorbeelden, activiteiten en ontwikkelingen moge de
maatschappelijke impact blijken van het werk van stichting de Witte Roos.

