
  
 
 

 

Delft 
Stadswandeling 

 
 

Lengte: 4,0 km 
Start- en eindpunt: Beestenmarkt 

Duur: 100 minuten 
 

Er kan zoveel meer dan je denkt 
 

 
 
  

Eindoordeel wandeling, 

horecagelegenheid en 

mindervalidentoilet:  
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Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

Delft is wereldwijd bekend dankzij de relatie met Johannes Vermeer, Delfts blauw 
aardewerk en het Koninklijk Huis. De straten zijn echter smal, trottoirs zijn er bijna niet, de 
wegen zijn bestraat met klinkers/kasseien en er zijn diverse bruggen. De standaard 
wandelroutes zijn daardoor niet ideaal voor een rolstoel. Deze stadswandeling is door een 
van onze mystery guests speciaal ontwerpen als rolstoeltoegankelijke route door de stad. 
Laat het verleden tot leven komen in deze stad met z’n vele grachten, kerken, musea, 
herenhuizen en rechtbanken. De universiteitsstad biedt ook veel kroegen. 

 
Bezienswaardigheden langs de route: 

1. De route start op de Beestenmarkt (ca. 650m van zowel de Marktgarage als het 

treinstation). Op de Beestenmarkt stond het Minderbroederklooster dat in 1595 

werd afgebroken. Daarna werd op het plein tot en met 1972 een wekelijkse 

beestenmarkt gehouden, waar boeren uit het Westland hun vee toonden. Vandaar 

het beeld van de koe in het midden. Nu is het plein een uitstekende plek om, 

voorafgaand aan de wandeling, te genieten van een kopje koffie. Kobus Kuch heeft 

de lekkerste appeltaart van Delft. Als rolstoelgebruiker kun je hier echter alleen op 

het terras zitten.   

2. Ga terug naar de hoek van het begin van de  Beestenmarkt en dan linksaf de Burgwal 

op. Hier wordt elke zaterdag een Markt gehouden. Breng zeker een bezoekje aan de 

Maria van Jessekerk. De kerk heeft een rijk interieur, waarbij de  wandschilderingen 

en glas-in-loodramen opvallen. Daarnaast is er een zeldzaam en monumentaal orgel. 

Vervolg de Burgwal naar de 1e rechts, de Jacob Gerritstraat in. Ga aan het eind 

rechtsaf (Oude Langedijk) en ga de 1e straat rechts voorbij, steek over en ga links het 

Vrouwenrecht op en ga de 2e straat rechts af (Vlamingsstraat). 

3. In de Vlamingsstraat heeft de wereldberoemde Delftse schilder Johannes Vermeer 

‘Het Straatje’ geschilderd; een levensechte weergave van het dagelijks leven in Delft 

rond 1650.  

4. Blijf rechts van het water voor een mooi zicht op Vlamingstraat 40/42. De brug aan 

je linkerhand is niet begaanbaar voor rolstoelen, dus keer terug aan de andere kant 

van de Vlamingstraat. Steek over naar de Voldersgracht en vervolg de weg rechts 

naar het Vermeercentrum; een tentoonstelling over het werk en leven van Johannes 

Vermeer. 

5. Ga tegenover het Vermeercentrum de Delftse markt op. Op de Markt de Nieuwe 

Kerk. De kerk, waar de grafkelders van Het Koninklijk Huis zich bevinden, is te 

bezoeken (behalve op zondag). Ga naar het midden van de Markt. Aan de linkerhand 

op de hoek staat een pand met een klokgevel ‘In Den Beslagen Bijbel’.  Hier is in 

1477 de 1e Nederlandstalige bijbel gedrukt. Vanaf dit punt is er ook mooi zicht op de 

Nieuwe Kerk en Het Stadhuis van Delft.  

6. Ga om het Stadhuis heen. Op nr. 17 is het stadsboterhuis, waar de echte Delftse 

boter werd verhandeld. Aan de achterzijde van het Stadhuis op no.11 is de 

Stadswaag, waar vroeger alle goederen zwaarder dan 110 pond gewogen werden. 

Vervolg de weg dan en ga links af. Aan de rechterhand zijn de Visbanken; een 
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vismarkt. Ga de burg over, ga linksaf (Wijnhaven) en neem de 1e rechts. Hier de 

Boterbrug naar de Oude Delft. Aan de linkerhand zijn mooie oude gevels uit 1585. 

7. Op de Oude Delft nr.116 stond vroeger het meisjesweeshuis. Op de hoek staat de 

voormalige kapel van het Heilige Geestzusterhuis uit ca 1400. Vanaf de brug is een 

prachtig uitzicht op de toren van de Oude Kerk. De toren van de Oude Kerk is 75 

meter hoog en staat 1,96 meter uit het lood. 

8. Vervolg de weg aan de linkerkant van de gracht. Op nr. 147 staat het kleinste huisje 

van Delft. Op no.155 staat het huis waar wijlen Prins Friso heeft gewoond tijdens zijn 

opleiding, toen hij studeerde aan de TU in Delft. Op Oude Delft 161 bevindt zich het 

voormalige woonhuis van de beroemde schilder Pieter de Hoogh. Op  nr. 167 staat 

het Gemeenlandshuis Delfland. Dit laat-gotische huis met de prachtige voorgevel 

werd gebouwd in 1505.  

9. Ga door het poortje tegenover de Oude Kerk naar het plein van het Sint Agatha-

klooster. LET OP: hier liggen kleine keien, wat onaangenaam kan zijn voor 

rolstoelgebruikers. Houdt op het grote plein rechts aan voor de beste route.  

Aan uw rechterhand is de Waalse kerk en ernaast de ingang van Het Prinsenhof 

museum waar Willem van Oranje is vermoord. In de Prinsenhof tuin staat het 

bronzen standbeeld van Willen van Oranje. Ga iets voorbij de tuin rechtsaf het 

smalle pad op langs de tuin naar de Schoolstraat, ga hier rechtsaf. Op nr. 28-30 staat 

een koetshuis uit 1776, dat vroeger hoorde bij het huis Oude Delft 197. 

10. Ga aan het eind van de Schoolstraat linksaf het Oude Delft weer op. Op no. 199 

bevindt zich het voormalig woonhuis van Lambert van Meerten, een verzamelaar 

van kunst en antiek. Ga nu verder tot aan de voetbrug en ga daar linksaf het 

Bagijnhof in. De begeintjes leiden daar een vroom leven zonder de kloostergelofte af 

te leggen. Op het Bagijnhof staan heel veel oude huizen met hele mooie versierde 

gevels. Aan het einde van dit hof staat Molen de Roos van 1679. Deze molen is 

tijdens de verbouwing van de spoorzone een meter opgetild en na de verbouwing is 

hij weer op de originele plek terug gezet. 

11. Ga terug over het Bagijnhof en terug over de Oude Delft tot aan de Oude Kerk. Ga 

voor de Kerk linksaf de Oude Kerkstraat en ga aan het eind rechtsaf. Over de brug 

heeft Chocolaterie De Lelie (Voorstraat 10) het lekkerste ambachtelijke ijs. Ga de 

Hippolytusbuurt op en blijf aan de rechterkant. Ter hoogte van nr.11 staat het huis 

waar Antoni van Leeuwenhoek (uitvinder van de moderne microscoop) woonde. Ga 

links af over de brug de Cameretten op. Naast de Visbanken staat de herbouwde 

Vleeshal met de stenen koeienkoppen als ornament.  

12. Ga nu de Voldersgracht op. Vervolg de route naar het midden van de Voldersgracht. 

Dit is het eind van de wandeling. Ga vanaf hier via Vrouwenregt en de Lange 

Nieuwendijk terug naar de Marktgarage.  
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Rolstoelvriendelijke horecagelegenheden met toilet  

Delft kent veel horeca waar je lekker kunt eten en drinken. Bij mooi weer is het heel 

gezellig om op de Delftse markt iets te gebruiken of op de Beesten markt. Helaas zijn de 

toiletten niet altijd goed toegankelijk voor rolstoel gebruikers. In de Hogenood-app staat 

dat er op de Oude Langedijk een aangepast toilet is, maar dat is helaas niet zo. Er is wel 

een aangepast toilet in het stadskantoor bij het station en bij de Hema (maar dit ligt niet 

op de route).  

Parkeergelegenheid 

Parkeergarage Marktgarage (W. Naghelstraat 1) heeft 2 mindervalidenparkeerplaatsen. 

Deze parkeergarage ligt op ca. 600 meter van het startpunt van de wandeling. Parkeren in 

de parkeergarages is niet gratis. 

Overige bezienswaardigheden in Delft 

Delft is bekend om Delfts Blauw. Er is natuurlijk echt handwerk te koop op de markt, maar 

ook heel veel fabrieksmateriaal. Delft heeft nog 2 fabrieken waar het porselein met de 

hand wordt beschilderd: de Porceleyne Fles en de Delftse Pauw. In beide worden 

rondleidingen geven, maar deze fabrieken liggen ver buiten de beschreven route. 

Door de Grachten van Delft vaart een rondvaartboot, maar deze is helaas niet geschikt 

voor mindervaliden.  


