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STADSWANDELING DELFT 
 
Delft is een 17e-eeuwse stad waar de historie nog 
altijd zichtbaar is. Een wandeling over de grachten is 
genieten van de prachtige gevels, pittoreske 
bruggetjes en oude panden. Delft staat bekend om zijn 
Delfts blauw aardewerk. Maar ook het praalgraf van 
Willem van Oranje en de grafkelder van de Oranjes 
bevinden zich in Delft in de Nieuwe Kerk. In de 17e-
eeuw kende Delft vele schilders. De wereldvermaarde 
kunstschilder Johannes Vermeer werd er geboren en 
schilderde er zijn ongeëvenaarde meesterwerken. 
 
Ontdek de geschiedenis van Delft met een Google 
Maps stadswandeling door deze historische stad. 
 

 
 
OVERZICHT 
Afstand wandelroute: 3 km  
Duur: 1,5 uur 
Startpunt: Stationsplein, Delft 
Eindpunt: Stationsplein, Delft  
Bewegwijzering: https://cityroutes.nl 
 
DE ORANJES EN DELFT 
Er is een eeuwenoude band tussen het koningshuis en 
Delft. De Oranjes waren voor de Tachtigjarige 
Oorlog de belangrijkste machthebbers in de 
Nederlanden en hadden als vestigingsplaats Breda. 
Omdat bij de dood van Willem van Oranje in 1584 
Breda in handen van de Spanjaarden was, moest een 
andere begraafplaats voor hem worden gevonden. 
Omdat hij zijn residentie had in Delft, werd de Nieuwe 
Kerk in Delft uitgekozen als rustplaats voor Van 
Oranje. Daar is hij bijgezet. Daarna heeft men 
een praalgraf, dat in 1623 gereed was, boven zijn graf 
doen laten verrijzen.  

 
De meeste voorouders van Willem van Oranje liggen 
in de Grote kerk in Breda begraven, maar na Willem 
van Oranje zijn nog 45 leden van het Huis van Oranje 
en het Huis van Oranje-Nassau in de grafkelder van 
Oranje-Nassau bijgezet. De grafkelder is daartoe flink 
uitgebreid en bestaat nu uit een kleine kelder en een 
grote kelder. 
 
 
01 
KRUITHUIS DELFT 
> Er is geen looproute beschikbaar naar het Kruithuis 
aan de Delftse Schie, de locatie is alleen zichtbaar in 
de Google Maps wandelroute.  
 
Het startpunt van deze wandeling is het Stationsplein 
in Delft. Zie 02. Stadsherberg De Mol. 
  
Het Kruithuis aan de Delftse Schie werd in 1660 ver 
buiten de stadsmuren van de stad Delft gebouwd na 
de ramp met het oude kruithuis in 1654 (de Delftse 
donderslag). 
 
De twee kruittorens staan midden in een vijver. Het 
complex is ommuurd en van een slotgracht voorzien. 
Oorspronkelijk waren beide torens met elkaar 
verbonden door middel van twee valbruggen en een 
eilandje, dat nu verdwenen is. De beide ingangen van 
de torens zijn voorzien van een tweetal dubbele 
deuren. De binnenste deuren zijn bedekt met koperen 
platen. Al het hang-en-sluitwerk is van koper om 
vonkvorming tegen te gaan. In de torens kon 400.000 
pond kruit opgeslagen worden 
 
De beide torens en het pak- en kuiphuis hebben een 
gemetseld gewelf en hebben aanzienlijk dikkere muren 
dan het gewelf zelf. Bij een eventuele ontploffing zou 
dan het dak de lucht in gaan en de muren blijven 
staan, waardoor er aan de omgeving veel minder 
schade zou worden aangericht. 
 
Aan de voorkant is een grote stenen brug, zodat het 
mogelijk is met een vaartuig het complex vanaf de 
Schie in te varen. Het complex werd gebouwd in de 
stijl van het Hollands classicisme en is nog steeds in 
zeer goede staat 
 
 

02 
STADSHERBERG DE MOL 
> Vertrek van het stationsplein over de 
Westsingelgracht naar Westvest en linksaf de 
Barbarasteeg in. Ga aan het einde rechtsaf en loop 
over de gracht de Breestraat in. Loop de Breestraat uit 
en sla linkfas de Brabantse Turfmarkt in. Vervolg je 
route totdat je de Molslaan kruist. Sla hier rechtsaf 
langs de gracht naar de Molslaan.Op nummer 104 is 
de Stadsherberg De Mol gevestigd. 
 
Het pand aan de Molslaan 104 is één van de oudste 
panden van Delft, uit de einde van de 15e eeuw. Het 
was oorspronkelijk het Heilige Geesthuis voor de 
huisvesting van daklozen. Later is het in gebruik 
genomen als een vondelingenhuis en 
stadstimmerwerf.  
Tegenwoordig is het in gebruik als restaurant 
(Stadsherberg 'De Mol’). 
 
Molslaan 104 
 
03 
OOSTPOORT 
> Loop rechtdoor op de Molslaan en sla aan het einde 
rechtsaf naar het Oosteinde. Steek over bij de 
Zuiderstraat.  
 
Je bent nu bij de Oostpoort. 
 
De Oostpoort in Delft is de enig overgebleven 
stadspoort van de stad. De poort werd rond 1400 
gebouwd. De torens werden in de 16e eeuw verhoogd.  
De Oostpoort bestaat uit een landpoort en een 
waterpoort die met elkaar zijn verbonden door resten 
van een stadsmuur. Tegenwoordig is het gebouw in 
gebruik als woning en kunstgalerij. 
 
De naastgelegen Oostpoortbrug uit 1514 is net als de 
poort zelf een rijksmonument. 
 
Oostpoort 1 
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04 
BEESTENMARKT 
> Loop over het Oosteinde weer terug naar de 
Molslaan en neem de eerste straat linksaf naar de 
Beestmarkt. Op het plein staat het kunstwerk de Stier.  
 
Van 1449 tot 1595 stond er op deze plaats een 
klooster van Minderbroeder of Franciscanen.  
Van 1595 tot en met 1972 was het plein de plaats voor 
de Delftse veemarkten, waar boeren uit het Westland 
hun vee toonden. Daarna werd het plein 21 jaar lang 
gebruikt als parkeerruimte, totdat in de jaren '90 de 
parkeerplaatsen verdwenen en er een nieuw 
uitgaanscentrum ontstond.  
Op het plein staan ruim 20 platanen van circa zestig 
jaar oud die schaduw bieden bij zomers weer. Sinds 
2001 wordt het plein gebruikt voor een schaatsbaan.  
 
Midden op het plein staat de "Stier", een aardewerken 
kunstwerk van kunstenaar Rob Brandt.  
 
Beestenmarkt 
 
05 
NIEUWE KERK 
> Vervolg je weg van de Beestenmarkt en sla linksaf 
naar de Burgwal. Loop deze uit tot de Oude 
Langendijk en sla hier rechtsaf. Houd links aan op de 
Oude Langendijk en sla rechtsaf de Markt in. Bij de 
splitsing houd je rechts aan en loop langs de Nieuwe 
Kerk.  
 
Aan de Kerkstraat staat de Nieuwe Kerk. 
 
De Nieuwe Kerk is met zijn 108,75 meter na de 
Domtoren in Utrecht de hoogste kerktoren van 
Nederland. Deze kerk was na de Oude Kerk de 2e 
kerk van Delft en werd daarom de Nieuwe kerk 
genoemd. De kerk is verder bekend vanwege het 
praalgraf van Willem van Oranje. Onder het praalgraf 
bevindt zich de grafkelder van het Koninklijk Huis. 
 
Met uitzondering van zondag is het kerkgebouw de 
hele week te bezichtigen, en ook de toren kan 
beklommen worden. Het kerkgebouw zelf wordt nog 
elke zondag tweemaal gebruikt voor diensten van de 
plaatselijke hervormde gemeente. 
 
Plantsoen 

06 
HET VERMEER CENTRUM 
> Vervolg je route. Wanneer je de Kerkstraat terug 
loopt gaat deze over in de Markt. Sla de eerste straat 
rechtsaf in, dit is de Oude Manhuissteeg. Loop over de 
brug heen en sla linksaf naar de Voldersgracht. 
 
Op nummer 21 vind je het Vermeer Centrum. 
 
Het Vermeer Centrum Delft is gevestigd op de 
historische locatie van het voormalige St. Lucasgilde, 
waar Vermeer jarenlang hoofdman van de schilders 
was. Het verloren gegane gebouw werd in 2006 min of 
meer gereconstrueerd en dient tegenwoordig als 
Vermeer Centrum waar men al zijn schilderijen 
(reproducties) kan zien. 
 
Vermeer schilderde heel nauwgezet en kon daardoor 
maar twee of drie schilderijen per jaar produceren. In 
2017 worden 35 schilderijen aan hem toegeschreven. 
Daarnaast zijn er vier of vijf schilderijen waarover 
twijfel is. Verder wordt verondersteld dat een deel van 
zijn werk verloren is gegaan. Geschat wordt dat hij 
tussen de veertig en vijftig schilderijen gemaakt heeft. 
 
Voldergracht 21 
 
07 
VOLDERSGRACHT 
> Loop verder over de Voldersgracht. 
 
De Voldersgracht is één van de oudste grachten in 
Delft. Hij dateert minstens van 1348. De Voldersgracht 
loopt parallel aan de noordzijde van de Markt, tussen 
de Cameretten en het Vrouwjuttenland.  
De Voldersgracht dankt zijn naam aan de lakenvolders 
die er in de middeleeuwen hun beroep uitoefenden. Ze 
gebruikten de gracht om hun afvalstoffen in weg te 
spoelen: een mengsel van urine, vollersaarde en vuil 
uit de gevolde lakens. 
 
Voldergracht 
 
08 
HET STRAATJE 
> Loop verder over de Voldersgracht. 
 
Over de Voldersgracht als mogelijke locatie voor het 
schilderij Het Straatje van Vermeer is door diverse 

kunsthistorici gespeculeerd. De herberg van Vermeer’s 
vader bevond zich namelijk tussen de Markt en de 
Voldersgracht, dus Vermeer moet met dat uitzicht 
vertrouwd zijn geweest.  
 
Overigens bevinden zich in Delft talloze locaties 
waarover dergelijke theorieën bestaan. 
 
Voldergracht 
 
09 
KOORNBEURS 
> Loop verder over de Voldersgracht, voorbij de 
Papenstraat aan je rechterzijde. Voordat je brug over 
de gracht kunt nemen, vind je rechts de Koornbeurs op 
Voldersgracht 1. 
 
De kelder van de Koornbeurs werd gebruikt als 
opslagplaats voor vlees, dat vervolgens werd 
verhandeld in de hal. De houten hal ging in vlammen 
op in de stadsbrand van 1536. In 1650 werd er een 
stenen hal op de kelder gebouwd.  
 
Halverwege de 19e eeuw waren de hygiënische 
omstandigheden sterk verbeterd, waardoor het 
mogelijk werd om het vlees bij een slager te kopen. De 
vleeshal verloor haar functie.  
 
In 1939 werd de kelder ingericht als 
commandocentrum voor de Delftse luchtbescherming. 
De gas- en bomdeur werden geplaatst, die nog steeds 
de entree van de kelder vormen. In 1940 namen de 
Duitsers de kelder in beslag. 
 
Voldergracht 1 
 
10 
OUDE KERK 
> Loop verder over de Voldersgracht en sla linksaf 
voor de gracht naar de Hippokytusbuurt. Loop deze uit 
en neem de brug over het water bij de Oude 
Kerkstraat.  
 
Aan je linkerhand ligt de Oude Kerk. 
 
De Oude Kerk (of: Oude Jan) die dateert uit 1246 is de 
oudste kerk van Delft. Karakteristiek aan de Oude Kerk 
is de scheefgezakte toren. 
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Omdat er vóór de bestaande kerk eigenlijk geen ruimte 
was om de toren te bouwen, heeft men waarschijnlijk 
het water van de Oude Delft op die plaats omgelegd 
om ruimte te creëren. De toren is vervolgens half op 
een zandrug en half op de gedempte gracht gebouwd. 
Door inklinking van de grond ter plaatse van de 
gedempte gracht begon de toren al tijdens de bouw 
scheef te zakken. In de toren is ook een knik te zien; 
doordat de toren al tijdens de bouw scheef stond, heeft 
men recht verder gebouwd op een scheve basis. 
 
 
Door de eeuwen heen heeft de scheve toren menig 
stedeling verontrust. In 1843 besloot de 'Raad der stad 
Delft' dat de toren -uit angst voor instortingsgevaar- tot 
aan het dak van de kerk moest worden gesloopt. 
Lokale aannemers hebben toen kunnen voorkomen 
dat dit besluit daadwerkelijk werd uitgevoerd. De 75 
meter hoge toren staat tegenwoordig 1,96 meter uit het 
lood. 
 
HH Geestkerkhof 25 
 
11 
TUIN VAN PRINSENHOF / MUSEUM DE 
PRINSENHOF 
> Loop de Oude Kerkstraat uit en steek de gracht over. 
Sla gelijk linksaf op de Oude Delft. Neem de eerste 
straat rechtsaf, het Sint Agathaplein, en je komt uit bij 
het Museum Prinsenhof en de binnentuin. 
 
In 1580 deed de Spaanse koning Filips II Willem van 
Oranje, de leider van de Opstand, in de ban, waardoor 
deze vogelvrij werd. De koning zette zelfs een prijs op 
Willems hoofd.  
 
De fel katholieke Balthasar Gerards uit Franche-Comté 
zag in 1584 zijn kans. Als hugenoot (een Franse 
protestant) vertrok hij naar Delft, waar Willem van 
Oranje woonde in het Prinsenhof. Balthasar verstopte 
zich daar op 10 juli 1584 met twee pistolen achter een 
pilaar en wachtte de prins op. Hij trof Willem van 
Oranje met enkele dodelijke schoten.  
 
De trap in het Prinsenhof, waar de schoten vielen, is er 
nog steeds. De moordenaar werd gegrepen en 
veroordeeld tot de zwaarste lijfstraf die er beschikbaar 
was. Hij werd met gloeiende tangen bewerkt, met 
kokend lood overgoten en tenslotte met paarden uit 

elkaar getrokken. Gerards tartte desondanks zijn 
beulen, die daardoor meenden dat ze met de duivel 
zelf te maken hadden.  
 
Het hoofd prijkte enige tijd als afschrikwekkend 
voorbeeld op de stadsmuur tot de priester Sasbout 
Vosmeer - hij was apostolisch vicaris in Delft - het 
meenam naar de bisschop van Keulen, die er 
overigens weinig prijs op stelde. Filips II hield zijn 
belofte en bevoorrechtte de familie van Gerards met 
geld en titel. 
 
Sint Agethaplein 1 
 
12 
DE WAAG 
> Loop via het Sint Agathaplein terug naar de Oude 
Delft en loop een stuk langs de gracht tot de 
Nieuwstraat en sla linksaf. Vervolg je route over de 
Nieuwstraat en sla aan het einde rechtsaf naar de 
Wijnhaven. Sla rechts af bij de Waagsteef en loop over 
de gracht. 
 
Aan het einde van de Waagsteeg sla je linksaf naar de 
Markt.  
 
De Waag in Delft is een gebouw achter het stadhuis 
aan de westkant van de Markt. De voorzijde wordt 
bekroond door een bakstenen lijstgevel. De achterzijde 
grenst aan de Wijnhaven.  
De waag werd vermoedelijk pas na de stadsbrand van 
1536 gebouwd. Op de gevel staat het jaartal 1770. Tot 
1960 bleef de waag in gebruik. Daarna deed het pand 
onder meer dienst als theater.  
Sinds 1999 is het gebouw in gebruik als 
horecagelegenheid (Stadscafé De Waag). 
 
 
Markt 11 
 
13 
STADHUIS VAN DELFT 
> Loop verder over de Markt en je komt bij het 
stadhuis aan. 
 
De eerste bouw van het stadhuis dateert van 1200. In 
1400 werd het her- of verbouwd. Het gebouw 
overleefde de grote stadsbrand van 1536, maar op 4 
maart 1618 brandde het stadhuis af. Daarna werd het 

naar een ontwerp van Hendrick de Keyser in 1618-
1620 herbouwd rondom het oudste gebouw dat Delft 
tegenwoordig nog heeft: een toren genaamd het Oude 
Steen.  
 
Het stadhuis is een mooi voorbeeld van de Hollandse 
renaissancestijl. In het stadhuis (in het gedeelte van 
het Oude Steen) bevindt zich de oude martelkamer 
van Delft. Deze is op monumentendag te bezichtigen. 
 
Markt 87 
 
 
EINDPUNT 
STATION DELFT 
> Loop verder rondom het stadhuis en verlaat de Markt 
door linksaf te slaan. Bij de Oude Langendijk sla 
jerechtsaf en steek je de gracht over. Waneer je de 
gracht bent overgestoken, sla je rechtsaf de Wijnhaven 
in. Neem gelijk de eerste straat links, de Boterbrug.  
Loop de Boterbrug uit  en sla aan het einde linksaf 
naar de Oude Delft. Loop langs de gracht en sla de 
eerste straat linksaf naar de Peperstraat. Aan het 
einde van de Peperstraat sla je rechtsaf naar  
 
De Koornmarkt. Loop de Koornmarkt uit tot je rechtsaf 
kunt slaan naar nde Nickersteeg. Aan het einde van de 
Nicksteeg sla je linksaf naar de Oude Delft. Aan het 
einde van de Oude Delft rechtsaf de Breestraat en 
gelijk rechtsaf naar de Oude Delft. Sla nu gelijk linksaf 
naar de Barbarasteeg. Aan het einde sla je rechtaf 
naar de Westvest en linksaf over de gracht naar het 
Stationsplein. 
 
Je arriveert op Delft CS. 
 
Stationsplein 
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