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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.  = Richting 

 

-- Een afwisselende route, stadswandeling langs diverse hotspots van de historische stad Delft.  – 

 

 

Afstand  : 7 KM 
Land   : Nederland 
Regio   : Zuid-Holland 
Plaats   : Delft 
Vertrekpunt  : Bastiaansplein 

: Uitgang P Zuiderp0ort 
 
Bijzonderheden :  Stadswandeling 
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Startpunt is het Bastiaansplein, de uitgang van de P Zuiderpoortgarage. U kunt de auto hier 

parkeren. Een 24 uurs kaart kost 10 euro. Komt u met de trein zie dan het kaartje aan het 

einde van deze pagina.  

https://parkerendelft.com/parkeren/zuidpoortgarage/ 

 

1. Start Bastiaansplein naar Oosterpoortbrug: 
U verlaat de P via het Bastiaansplein. U gaat vanaf de uitgang P ri de Oosterpoortbrug. U 

loopt langs de Jumbo en BCC het straatje in, dan de weg oversteken en RD lopen op het 

voetpad langs de Zuidergracht. Aan het einde RA en dan RA ziet u de Oosterpoortbrug U 

loopt hier onderdoor en weer terug en gaat dan  RA over de Catharijnebrug.  

2. Oosterpoortbrug naar Beestenmarkt: 
Over het voetpad langs het water, langs de weg Oranje Plantage. Ga RD voorbij de 
Oranjestraat en dan volgende voetpad LA Hopstraat. Einde straat RD over de brug en RD op 
de Molslaan aan de linkerkant van de gracht. Ga RA over de Beestenbrug en RD, u komt uit 
op de Beestenmarkt. Een gezellig plein met tal van terrasjes. Steek dit plein diagonaal over 
(of eerst LA en dan RA). Ga RA op de Burgwal.  
 

3. Beestenmarkt naar Markt,  standbeeld Hugo de Groot: 
Steek de straat Oude Langedijk over en ga RA, u komt langs het melkmeisje gemaakt door 

Wim T Schippers. Ga over de brug LA Vrouwenregt, bij de volgende brug LA en RD op de 

Kerkstraat. U komt langs de VVV en uit op de Markt met aan de ene kant het mooie stadhuis 

en aan de andere kant de Nieuwe Kerk. Op het plein staat een groot beeld van Hugo de 

Groot. De Nieuwe Kerk kunt u bezichtigingen u kunt naar boven klimmen. Kaarten zijn te 

koop bij de ingang. Kaarten voor de Nieuwe Kerk zijn ook geldig voor de Oude Kerk. 

4. Markt naar vertrek Rondvaardboot Wijnhaven 
Ga halverwege de Markt LA , kleine straat heet ook Markt. RD over de Bijbelbrug steek de 

Oude Langedijk over u bent in de Jacob Gerritsstraat, ga dan eerste straat RA De 

Kromstraat. U komt uit op de Koornmarkt. Aan de overkant ziet u de rondvaartboten liggen. 

Ga hier RA en gelijk LA over de brug.  De rondvaart is erg leuk de kosten zijn (2019) 9 euro 

per persoon. 

5. Rondvaartboot Wijnhaven – St. Agathaplein 
Na de brug RA Wijnhaven vervolgen ri de Oude Kerk. LA op de Boterbrug en dan RA Oude 

Delft. LA op de Jeronymusbrug. LA onder de poort door naar het St. Agatha plein. Hier is het 

Prinsenhof museum en -tuin. In de tuin een beeld van Willem de Zwijger die in Delft is 

vermoord. U kunt hier een rondje lopen of het museum bezoeken. 

 

https://parkerendelft.com/parkeren/zuidpoortgarage/
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6. St. Agtahaplein – Molen de Roos: 
Ga gelijk na de Prinsenhoftuin RA en einde LA Schoolstraat. Vervolgens RA op de 

Phoenixstraat een brede straat met tram. Doorlopen tot voorbij de Molen de Roos.  

7. Molen de Roos – Paardenmarkt 
Ga voorbij Molen de Roos RA op de Dirklangendwarsstraat, deze gaat met een bocht naar 

rechts. Einde van deze straat LA Dirklangenstraat deze volgen tot de Oude Delft. Hier LA en 

gelijk RA over de Roosbrug en RD Kolk. RD over de St Stevensbrug, Molenstraat en over de 

Musquetjerbrug en hierna RA Verwersdijk. Ga LA voor huisnr 154 U komt op het Hofje van 

Pauw, deze RD oversteken. rechts is ook het hofje van Gratie. Einde RA Paardenmarkt. LA 

Paardenmarkt aanhouden. 

8. Paardenmarkt – Doelenplein 
Einde komt u op de Doelenstraat ga hier LA.  Einde RA voetpad langs het water is 

Oostplantsoen.  Tweede straat RA bij de Rietveldse Toren, op de Rietveld aan de rechterkant 

van het water blijven.  Eerste straat RA  Raam, en dan LA Schutterstraat langs de 

Doelentuin.  Einde RA Pluympot en dan LA Doelenplein. Hier zijn ook leuke terrasjes. 

9. Doelenplein – Oude Kerk 
Ga RD over de Doelenbrug en dan RA Dertienhuizen. Voorbij de Cellebroerbrug en dan LA op 

de Drie Akerstraat. U komt voorbij het gereedschapsmuseum. Einde LA Voorstraat en LA 

Minderbroerstraat. Einde RA Cellebroerstraat.  Einde RA op de Choorstraat. Einde RA 

Voorstraat en dan LA over de Poelbrug,  rechts langs de Oude Kerk (Oude Jan) lopen en LA 

op de oude Delft voor de kerk langs en LA aanhouden. Voor de brug RA weer richting de 

Wijnhaven. 

10. Oude Kerk – Blauwe hart 
Eerste brug LA en gelijk LA voor de Visbanken langs en dan RA Halssteeg. Einde LA 

Papenstraat en dan gelijk RA De Vlouw. Einde RA en gelijk RA Voldersgracht. Tweede brug is 

Kruyersbrug LA en gelijk RA op de Markt.  LA achter het stadhuis langs hier zijn weer leuke 

terrassen.  Op de markt blijven en LA richting de nieuwe kerk. Deze links passeren en u 

komt bij het kunstwerk ‘Blauwe Hart’  

11. Blauwe Hart - Eindpunt Bastiaansplein. 
Voor het kunstwerk RA en RA op de oude Langedijk, weg oversteken en LA Jozefstraat 

voorheen Molenpoort,  langs de Maria van Jessekerk. Einde RA op de Burgwal. LA op de 

Brabantse Turfmarkt.  LA op de Molslaan voor het water. RA over de brug RD Paradijspoort 

LA Achtersack. Kruising RA Pynepoort Einde RA Gasthuislaan helemaal uitlopen tot de 

Brabantse Turfmarkt hier LA over de Ponterbrug en dan RA ri Theather de Veste op het 

Vesteplein. Als u RD loopt staat u weer bij het beginpunt. 
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Komt u met de trein dan kunt u lopend naar begin punt. Zie onderstaand kaartje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog enkele leuke websites om te raadplegen voordat u gaat wandelen: 

➢ https://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/meer-steden/delft/geheimen-

van-delft.htm  

➢ http://www.rondvaartdelft.nl/nl/ 

➢ https://www.delft.com/nl 

➢ https://oudeennieuwekerkdelft.nl/ 

➢ https://prinsenhof-delft.nl/ 

➢ https://delftsemolen.nl/ 

 

Einde van de route 
 
Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan 
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.  
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er 
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..  
 
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs. 
Like ons op facebook:  https://www.facebook.com/wandelvanuit 
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl 
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