HIGHLIGHTS

/
Delft is wereldberoemd om haar Delfts Blauw en
staat bekend als stad van Johannes Vermeer &
tijdgenoten, Oranje en technologie. Laat je
verrassen door deze authentieke studentenstad
met haar eeuwenoude grachten, historische
pleinen en gezellige slenterstraatjes met eigentijdse
shops.

7

NIEUWE

KERK

/
De hoge spitse toren van deze kerk is niet te missen in
het Delftse straatbeeld. In de kerk bevinden zich de
koninklijke grafkelders en vind je het praalgraf van
Willem van Oranje. Tip: beklim de op één na hoogste
kerktoren van Nederland en geniet van het prachtige
uitzicht over de stad en de omgeving. (zondag gesloten)
oudeennieuwekerkdelft.nl
2

OUDE

KERK

/
Deze kerk met haar markante scheve toren is de oudste
van Delft. In de kerk met de prachtig gebrandschilderde
glas-in-loodramen vind je graven van Hollandse
beroemdheden zoals schilder Johannes Vermeer en
wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek.
(zondag gesloten)
oudeennieuwekerkdelft.nl
6

STADHUIS

/
Als je goed kijkt naar het stadhuis zie je twee verschillende bouwwerken. Het in renaissancestijl herbouwde
stadhuis (1618-1620) is óm de middeleeuwse toren ‘Het
Steen’ uit de 13e eeuw heen gebouwd. De toren werd
gebruikt als gevangenis met als bekendste gevangene:
Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem van
Oranje.

MUSEUM
DELFT
3

PRINSENHOF

/
Het prachtige monumentale pand waarin het museum is
gehuisvest, was in de 16e eeuw de plek waar Willem van
Oranje werkte, woonde én is vermoord. De kogelgaten in
de muur zijn nog steeds zichtbaar. Beleef in dit museum
op interactieve wijze de geschiedenis van Nederland,
Willem van Oranje en het Delfts Blauw. Informatie over
tijdelijke tentoonstellingen vind je op prinsenhof-delft.nl.
4

VERMEER

CENTRUM

DELFT

/
Het beroemdste meisje van Delft is natuurlijk het ‘Meisje
met de parel’ van de 17e-eeuwse meester van het licht:
Johannes Vermeer. De schilder heeft zijn hele leven in
Delft gewoond en gewerkt. In het Vermeer Centrum
Delft ontdek je alles over zijn leven, gezin en werk en zie
je al zijn werken in reproductie op ware grootte.
vermeerdelft.nl

MUSEUM PAUL
VAN ELVEN
18

TETAR

/
In dit - in oorsprong 16e-eeuwse - grachtenpand waan je
je even in de 19e eeuw. Stap terug in de tijd in dit
voormalige woonhuis en atelier van de 19e-eeuwse
kunstenaar en verzamelaar Paul Tetar van Elven. Het
weelderige interieur ademt nog steeds de authentieke
sfeer uit zijn tijd.
tetar.nl
22

MUSEUMHUIS

VAN

MEERTEN

/
Dit huis in neorenaissance-stijl is in 1893 gebouwd in
opdracht van kunst- en antiekverzamelaar Lambert van
Meerten. Het pand heeft bijzondere details zoals prachtige lambriseringen, glas-in-lood en een indrukwekkend
trappenhuis.
museumhuizen.nl/huis-van-meerten
8

RONDVAART

DELFT

/
De eeuwenoude, romantische grachten zijn iconisch voor
Delft. Vaar mee en ontdek historisch Delft. Er vinden
dagelijks meerdere rondvaarten plaats waarbij de schipper je mee neemt in de geschiedenis van Delft.
(gesloten van november t/m maart)
rondvaartdelft.nl
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MOLEN

DE

ROOS

/
Deze authentieke molen maalt elke week op de kracht
van de wind; van biologisch graan tot meel. Vrijwilligers
laten de molen graag aan je zien; soms is het mogelijk
om bovenin de molen een kijkje te nemen.
delftsemolen.nl
10

OOSTPOORT

/
Delft kende oorspronkelijk acht stadspoorten uit de 15e
eeuw. De Oostpoort is de enige die nog over is.
15

MARIA

VAN

JESSE

KERK

/
Deze neogotische rooms-katholieke kerk werd eind 19e
eeuw gebouwd. De Mariakapel in de Jozefstraat is
dagelijks geopend en leent zich uitstekend voor een
stiltemoment. De kerk zelf is op wisselende tijden open
voor bezoek.
rkdelft.nl/mariavanjessekerk
12

BOTANISCHE

TUIN

DELFT

/
Dompel je onder in deze unieke oase met onder andere
een arboretum, kruidentuin en kassen met (sub)tropische planten.
botanischetuin.tudelft.nl

Bestel online tickets via Delft.com
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MEER
I
NSPIRATIE
/
Ontdek Delft net even anders en geniet van deze
bijzondere plekken in het groen.
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DELFTSE

HOUT

/
Bezoek recreatie- en natuurgebied Delftse Hout. Met grote
(zwem)plas, stadsboerderij met waterspeeltuin, en horeca.
Op 20 minuten wandelen van de binnenstad.
beleefdelftsehout.nl

WELKOM
IN
DELFT
/
Stadsplattegrond & highlights

1

AGNETAPARK

/
Bewonder het Agnetapark, een parkachtig uniek tuindorp uit
eind 19e eeuw voor arbeiders van de toenmalige gistfabriek.
Op 20 minuten wandelen van de binnenstad.

VVV
/

DELFT

Nieuwsgierig naar meer bijzondere plekken en de
verhalen van de stad? Of liever op pad met een
gids? Informeer bij de VVV naar een
stadswandeling of rondleidingen met een gids.
+31 (0)15 215 40 52
hello@delft.com

DELFT.COM
Visit Delft
visitdelft
VVV Delft

Vormgeving: Studio Markant
Druk: Opmeer bv
Foto voorzijde: Trompetstraat © Manasi Godambe

D
ELFTS
/

BLAUW

De historische binnenstad ademt Delfts Blauw door
de vele - op het Delftsblauwe aardewerk geïnspireerde
- kunstwerken in het straatbeeld en souvenirshops
rond de Markt. Het aardewerk is wereldwijd beroemd
en wordt op de volgende plekken nog steeds op
authentieke wijze gemaakt.
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ROYAL

ROUTE

ROYAL

DELFT

/
Wandel vanaf de Markt in 20 minuten naar Royal Delft.

DELFT

5

DE

CANDELAER

DE

BLAUWE

/
Een kleine aardewerkfabriek waar op traditionele wijze
Delfts Blauw aardewerk wordt geproduceerd, geschilderd en
gebakken.
candelaer.nl
5

Station

/
In de enig overgebleven aardewerkfabriek uit de 17e eeuw
ontdek je de geschiedenis van Delfts Blauw. Breng een
bezoek aan het museum met iconische Delftsblauwe
topstukken en zie de meesterschilders aan het werk.
royaldelft.com

TULP

/
In dit aardewerkatelier zie je hoe op traditionele wijze Delfts
Blauw aardewerk wordt geproduceerd en hoe schilders dit
met de hand decoreren.
bluetulip.nl

TIP

/
Wandel de 3.5 km lange keramiekroute langs Delfts mooiste
keramische kunstwerken. De route start vanaf de tuin van
Museum Prinsenhof Delft 3 . Bekijk ‘m op Delft.com bij
onze gratis wandelroutes.

Rotterdamseweg 196, Delft
royaldelft.com
Liever niet lopen?
Neem vanaf de Markt de shuttle. Tickets zijn te koop bij de
VVV.

