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Delft is een bruisende stad van historie en cultuur.
Een stad met eeuwenoude grachten, historische pleinen
en romantische hofjes. Waar je heerlijk kunt shoppen en
genieten van de gezellige terrassen en vele restaurants, bars
en cafés. Je proeft en voelt de historie en je ontdekt
de verhalen over Delfts Blauw, Johannes Vermeer en
Willem van Oranje.
De ligging van Delft is ideaal als uitvalsbasis voor het maken
van trips naar het strand, Rotterdam, Den Haag en Leiden.
De hotels, B&B’s en campings in en rondom de stad hebben
een ruim en gevarieerd aanbod.
/
DISCOVER AND
EXPERIENCE DELFT
Delft is a vibrant city of history and culture. A city with
ancient centuries old canals, historic squares and romantic
courtyards. Where you can shop and enjoy the cosy terraces
and many restaurants, bars and cafes. Experience and
feel the history and discover the stories of Delft Blue,
Johannes Vermeer and William the Silent.
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The location of Delft is also ideal for making trips to the
beach, Rotterdam, The Hague and Leiden.
The hotels, B&Bs and campsites in and around the city
have a wide and varied range of options.
COLOFON
/
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VVV

DELFT

/
De medewerkers van VVV Delft maken je
graag wegwijs in Delft. Je bent hier welkom
voor al je vragen over de stad. Bij het VVV
vind je kortingskaarten, wandelroutes,
fietskaarten, tramkaarten, souvenirs en
VVV-cadeaukaarten. Laat je bagage
zorgeloos achter en geniet van alles wat
Delft te bieden heeft.

OPENINGSTIJDEN

/
April t/m september
Zondag en maandag: 10:00 - 16:00
Dinsdag t/m zaterdag: 10:00 - 17:00
Oktober t/m maart
Zondag en maandag: 11:00 - 15:00
Dinsdag t/m zaterdag: 10:00 - 16:00

TOURIST INFORMATION
DELFT

/
The staff of VVV Delft will be happy to
help you find your way around Delft.
You are welcome for all your questions
about the city. At the VVV store you
will find discount cards, walking routes,
cycling maps, tram tickets, souvenirs and
VVV gift cards. Leave your luggage
behind and enjoy everything Delft has
to offer.

OPENING

HOURS

/
April - September
Sunday and Monday: 10:00 - 16:00
Tuesday - Saturday:
10:00 - 17:00
October - March
Sunday and Monday: 11:00 - 15:00
Tuesday - Saturday:
10:00 - 16:00
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VVV

DELFT

CONTACT
TOURIST
INFORMATION
/

@
@
@

+31 (0)15 215 40 52
hello@delft.com
delft.com
visitdelft
visitdelft
vvvdelft

HISTORISCHE
WANDELROUTE

/
Ontdek in eigen tempo de mooiste historische
plekjes. De Historische Wandelroute Delft
met handige kaart laat je kennis maken
met de rijke geschiedenis van Delft.
De basiswandeling duurt 1,5 uur die je
kunt uitbreiden met drie extra looproutes.
De wandelroute kost € 4,50 per stuk en
is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels,
Duits en Frans.

HISTORISCHE STADS
WANDELING HAPPY DAY TOURS

/
Deze stadswandeling is een leuke manier
om kennis te maken met Delft. Maak een
historische stadswandeling van een uur
onder leiding van een enthousiaste gids
in NL/EN. Prijs € 9,95. Start om 13:00 uur.
Boek een wandeling: happydaytours.nl.

DELFT

OP

ZATERDAG

/
Ontdek Delft te voet en te water tijdens Delft
op Zaterdag. Voor € 27,95 p.p. geniet je van
een rondvaart van 45 minuten, een stadsrondleiding van 75 minuten en van een heerlijke lunch bij Gasterij ’t Karrewiel! Van april
tot oktober om 13:00 uur. Meer informatie:
dagtochtencombinatiedelft.nl.

GILDE

/
Discover the most beautiful historic places
at your own pace. The Historic City Walk of
Delft with a handy map introduces you to
the rich history of Delft. The basic tour lasts
1.5 hours, which you can extend with three
additional walking routes. The walking route
costs € 4.50 each and is available at VVV Delft
in Dutch, English, German and French.

HISTORICAL
WALK

CITY

/
The Historical City Walk is a great way to
get to know the city. Enjoy a historic walking
tour from one hour led by an enthusiastic
guide. Price: € 9.95. Start 13:00 hrs.
Tour is in English/Dutch. Book here:
happydaytours.nl.

DELFT
/

ON

/

DELFT

@
@

+31 (0)6 50 62 64 17

@

gildedelft@gmail.com

gildedelft.nl

op afspraak

@
@
De enthousiaste gidsen van Gilde Delft
nemen je graag mee door het mooie Delft.
Onze professionele vrijwilligers leiden
je in kleine groepen door het historisch
centrum. Van februari t/m november kun
je dagelijks aansluiten bij de wandelingen
die om 14:00 uur starten vanaf het VVV.
Op andere tijden wandelen kan ook:
gildedelft.nl.

Daily on appointment

@

Gilde Delft offers guided tours by
enthusiastic, professional volunteers,
especially for smaller groups. We offer
tours in English, German or French.
Please contact us for a date and time for
your own guided tour, preferably at least
1 day in advance.

8

Discover Delft on foot and by water during
Delft on Saturday. For just € 27.95 per person,
you can enjoy a 45-minute canal cruise,
a 75-minute city tour, and a delicious lunch
at Gasterij ’t Karrewiel.
More info: dagtochtencombinatiedelft.nl.

RONDVAART
DELFT
Koornmarkt 113

@
@
@

+31 (0)15 212 63 85
rondvaartdelft.nl
april – oktober
Dagelijks/Daily
09:30 - 18:00

D E L F T 		

DISCOVER

DELFT

Dagelijks: 14:00 of

SATURDAY

Historisch Delft is het beste te ontdekken
en te aanschouwen vanaf haar eeuwenoude
grachtengordel, gekozen tot een van de
mooiste van Nederland. Bijna 50 jaar
varen de schepen langs elke historische
bezienswaardigheid en onder de eeuwenoude boogbruggen. De eerste afvaart is
om 11:00 uur en de laatste om 17:00 uur.

/
Dagelijkse rondleiding: Loop voor € 6,50
p.p. mee met een enthousiaste gids van Gilde
Delft. De historische rondleiding start van
februari t/m november dagelijks om 14:00
uur vanaf het VVV. De wandeling duurt 1,5
uur. Meer info: gildedelft.nl. Scan de QR code
hiernaast voor meer wandelroutes.
08

GILDE

HISTORIC WALK DELFT
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@
@
@
Historical
Delft is best to discover and
behold from its ancient canals, which are
chosen as one of the most beautiful in the
Netherlands. For nearly 50 years the boats
pass by any historical landmark and navigate among centuries old arch bridges.
The first tour is at 11:00 hrs and the last
one at 17:00 hrs.

DISCOVER

DELFT

/
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Tentoonstellingen 2022
16 09 2022 – 08 01 2023

Bram Bogart & Fête
Javel, 1960, rue
santeuil, Paris.
© Shunk-Kender,
CJ. Paul Getty Trust.
Getty Research
Institute, Los Angeles

18 02 2022 – 07 08 2022
BRAM BOGART
Schilder van formaat
Honderd jaar na zijn geboorte eert
het museum de internationaal
gerenommeerde Delftse kunstenaar
Bram Bogart (1921 – 2012) met een
overzichtstentoonstelling. Bogart is
de grondlegger van de Nederlandse
informele schilderkunst en is een
grote inspiratiebron. Ontdek Bogarts
eigenzinnige oeuvre, van zijn vroege
figuratieve schilderijen tot zijn late
abstracte werk waarin hij op groter
formaat gaat werken en de verf
zwaarder, dikker en bonter van kleur
wordt. Samen met beelden uit het
privéarchief, krijg je een intiem kijkje
in de wereld van Bram Bogart.
BRAM BOGART. Painter of Measure
A hundred years after his birth, the museum is
honouring the internationally renowned Delft
artist Bram Bogart (1921 – 2012) with a
retrospective exhibition. Bogart was the
founder of the Dutch informal art movement,
and a source of inspiration. Discover Bogart’s
idiosyncratic oeuvre, from his early figurative
paintings to his late abstract work, produced on
a large scale and with paint ever heavier, thicker
and more colourful. Together with images from
the private archive, you get an intimate view
into the world of Bram Bogart.

AMALIA
Influencer van de 17de eeuw
Dompel je onder in de tentoonstelling over Amalia van Solms en
Frederik Hendrik van Oranje waarin
hét powerkoppel van de 17de eeuw
centraal staat. Ze zijn invloedrijk in
Europa en razend populair bij alle
lagen van de bevolking. Amalia
groeit uit tot de machtigste vrouw in
de Republiek. Ze is een influencer
avant la lettre die met gevoel voor
diplomatie de politiek in Europa
bespeelt. Ontdek hoe Amalia er in
slaagt om met haar ambities en een
doordachte dynastieke strategie het
aanzien van haar man, familie én
haar land te vergroten!
AMALIA. Influencer of the 17th century
Immerse yourself in the exhibition showcasing
the quintessential 17th-century power couple
Amalia of Solms and Frederick Henry, Prince of
Orange. Their influence extended across
Europe, and they were wildly popular with
people from all layers of society. Amalia evolved
into the most powerful woman of the Republic.
As an influencer avant la lettre she used her
sense of diplomacy to manipulate European
politics. Find out how Amalia, by means of her
ambition and a sophisticated dynastic strategy,
succeeded in increasing the prestige of her
husband, family, and country!

Portret van Amalia van
Solms-Braunfels,
Michiel Jansz. van Mierevelt,
1620-1630, Museum
Prinsenhof Delft

Sint Agathaplein 1, Delft, www.prinsenhof-delft.nl

STAD VAN
ORANJE

/
In 1572 kwam Willem van Oranje
in Delft wonen en werken om de
opstand tegen de Spanjaarden te
leiden. In deze jaren is het huidige
Nederland als parlementaire eenheidstaat ontstaan met zijn principes
van vrijheid van godsdienst en
vrijheid van meningsuiting. Sinds
de moord op Willem van Oranje in
1584, is het Koninklijk Huis nauw
aan Delft verbonden. Het imposante
praalgraf van Willem van Oranje is
te bewonderen in de Nieuwe Kerk
en geeft de kerk koninklijke allure.
Sinds Willem van Oranje zijn veel
leden van het Koninklijk Huis
bijgezet in de koninklijke grafkelders
van deze kerk. Ontdek het verhaal
van Willem van Oranje in Museum
Prinsenhof Delft.

ROYAL

CITY

/
In 1572, William the Silent came to
live and work in Delft to lead the
revolt against the Spaniards. In these
years, the Netherlands as we know
today, was born as parliamentary
unity with its principles of freedom
of religion and freedom of expression.
Even since the assassination of
William the Silent in 1584, the royal
family has been closely bound to
Delft. William the Silent's impressive
mausoleum certainly gives
the church a regal air. After William
the Silent, many members of the
Royal family have been laid to rest
in the royal crypts of the church.
Discover the whole story of William
the Silent at Museum Prinsenhof
Delft.
ROYAL

CITY

/

11

11

3

MUSEUM
DELFT

PRINSENHOF

Sint Agathaplein 1

@
@
@

@
@
@
De vaste presentatie in Museum Prinsenhof
Delft is gebaseerd op drie thema’s die
samen het fundament vormen van het
museum: Willem van Oranje, Delfts
Blauw en Delftse Meesters. Aan de hand
van tentoonstellingen en een veelzijdige
programmering vertelt het museum steeds
een ander facet van dit verhaal.

12

20

/

ROYAL

CITY

+31 (0)15 260 23 58
prinsenhof-delft.nl
Di t/m Zo 11:00 - 17:00
Tijdens de vakanties /
During the holidays
Ma t/m Zo 11:00 - 17:00

The permanent exhibitions at Museum
Prinsenhof Delft are based on three
themes: William the Silent, Delft Blue and
Delft Masters. Through these exhibitions
and varied programmes, the museum
continues to tell new sides of the story.

28
24

2
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KERKEN
DELFT

VAN

/

Deze middeleeuwse kerken vormen al eeuwenlang het gezicht van de stad.
De Nieuwe Kerk in Delft staat bekend om de Koninklijke grafkelders.
In deze kerk liggen bijna alle Van Oranjes begraven.
Bewonder het beroemde praalgraf van onze Vader des Vaderlands:
Willem van Oranje. Naast de Van Oranjes vind je hier ook het graf van
rechtsgeleerde en schrijver Hugo de Groot.
Tip: Beklim de op één na hoogste kerktoren van Nederland en geniet van
het prachtige uitzicht over de stad.
De Oude Kerk met haar markante scheve toren is de oudste van Delft.
In de toren zit zelfs een knik. De Delftenaren waren destijds niet bekend
met de ondergrond waar ze de toren op bouwden: een gedempte gracht.
In deze kerk met prachtig gebrandschilderde glas-in-loodramen vind je
graven van Hollandse beroemdheden zoals schilder Johannes Vermeer
en wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek.
De Nieuwe en de Oude Kerk zijn van maandag tot en met zaterdag
geopend. Op zondag alleen voor Kerkdiensten.

/
CHURCHES

OF

DELFT

These medieval churches are an indispensable part of the Delft
streetscape. The Nieuwe Kerk in Delft is known for its Royal crypts.
In this church almost all members of the House of Orange are buried.
Admire the famous mausoleum of our Father of the Netherlands:
William the Silent (William of Orange). In addition to the Royal family,
you will also find the tomb of legal scholar and writer Hugo de Groot.
Tip: Climb the second-tallest church tower in the Netherlands and enjoy
the lovely view of the city and environs.
The Oude Kerk, with its striking, crooked tower is the oldest church
in Delft. The spire has even a kink in it. The people of Delft at that time
were not familiar with the ground on which they built the tower, namely
a filled-in canal. In this church, with its beautiful stained-glass windows,
you will find the graves of famous Dutch people, such as painter Johannes
Vermeer and scientist Antoni van Leeuwenhoek.
Both churches are open from Monday till Saturday. On Sunday they are
only open for service.
KERKEN

VAN

DELFT

/

CHURCHES

OF

DELFT

/
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STAD VAN
DELFTS
BLAUW
/

De historische binnenstad ademt
Delfts Blauw door de vele op het
Delfts Blauw keramiek geïnspireerde
kunstwerken in het straatbeeld en
souvenirshops rond de Markt.
Uit alle hoeken van de wereld
komen bezoekers naar Delft om
het Delfts Blauwe aardewerk te
bewonderen. Delfts Blauw is het
toonbeeld van Hollands welvaren
in de 17e eeuw. Ontdek in Delft
de geschiedenis van het ontstaan
van Delfts Blauw en bewonder de
hedendaagse kunst. In de plateelbakkerijen zie je de ambachtelijke
schilders aan het werk én bij
sommige plateelbakkerijen kun je
ook zelf aan de slag.

CITY OF
DELFTWARE

/
The historic inner city breathes
Delftware through the many works
of art in the streets and souvenir
shops round the Market, inspired by
Delftware ceramics.
Visitors from all over the world
come to Delft to admire the
Delftware. Delftware epitomises
Dutch prosperity in the 17th
century. Discover how Delftware
came into being and admire the
contemporary art, too. Whilst
ambling through Delft’s historic
city centre you’ll come across
various masterpieces on the streets,
inspired by Delftware pottery. In the
Delftware potteries you can see how
artisan painters work and you can
even have a go by yourself!

141 6

/

DELFTWARE

ROYAL DELFT MUSEUM
Rotterdamseweg 196

@
@

+31 (0)15 760 08 00
royaldelft.com
Geopend: 7 dagen per
week / Open: 7 days a
week

Bij Royal Delft creëren ambachtslieden
al bijna 400 jaar het iconische Delfts
Blauw. Royal Delft, opgericht in 1653,
is de laatste oorspronkelijk overgebleven
aardewerkfabriek uit de 17e eeuw in
Delft die nog steeds Delfts Blauw volgens
eeuwenoude tradities maakt. Ontdek
tijdens je bezoek in het museum alles
over de geschiedenis, het ambacht en de
innovatie van dit koninklijke bedrijf of ga
zelf aan de slag en boek een schilderworkshop. Tip: Geniet van het uitzicht op de
historische binnentuin tijdens de lunch of
high-tea.

@
@

At Royal Delft craftsmen have been creating
iconic Delft Blue for almost 400 years.
Royal Delft, established in 1653, is the
last remaining original Delftware factory
in Delft from the 17th century that still
produces hand painted Delft Blue according
to centuries-old traditions. Discover all
about the history, craftsmanship and
innovation of this royal company during
your visit of the museum or experience it
yourself by booking a painting workshop.
Tip: Enjoy the stunning view over the
monumental courtyard during a lunch or
a high-tea.
5

DE CANDELAER
Kerkstraat 13A

@
@

+31 (0)15 213 18 48
candelaer.nl
Ma-Za: 09:30 - 17:00
19 maart - 21 mei:
Dagelijks 09:00 - 17:00

@
@
De Candelaer is een kleine aardewerkfabriek waar alles nog steeds op de
traditionele manier geproduceerd,
geschilderd en gebakken wordt.
Laat je verrassen door de traditionele
en moderne kant van De Candelaer.

De Candelaer is a small factory that still
produces and paints everything traditionally.
Let us surprise you with De Candelaer’s
traditional and modern facets.

DELFTWARE

/
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STAD VAN
VERMEER

4

/

Johannes Vermeer (1632-1675) is een wereldberoemde
Delftse meesterschilder uit de 17e eeuw. Hij verwierf
internationale faam door zijn verbluffende weergave
van het zonlicht.
Twee van zijn schilderijen verbeelden het Delftse straatbeeld
uit die tijd, zoals ‘het straatje’ en ‘gezicht op Delft’. Meer over
het leven en werk van de schilder ontdek je in het Vermeer
Centrum Delft. Hier zijn ook hoogwaardige digitale reproducties
van al zijn andere schilderijen te bewonderen, en ook informatie
over de tijdgenoten van Vermeer.
Tijdens de Vermeer-wandeling door het centrum van Delft
passeer je locaties die een belangrijke rol speelden in het
leven van Vermeer. Onderweg kom je zes kubussen tegen met
informatie, weetjes en feiten over het leven en werk van de schilder.
De wandeling is voor € 3,- te koop bij VVV Delft en het
Vermeer Centrum Delft.

Everything about
Johannes Vermeer in one place
At the historic site, where Johannes Vermeer made
regular visits to the St. Lucas Gilde, the guild of
painters and artists, you now find the Vermeer
Centrum Delft. This is the place for a visual discovery
tour of the life, work and history of the city of the
17th century master. You can see images of Vermeer’s
complete work to scale. You can also discover the

/

Johannes Vermeer (1632-1675) was a famous Delft Master
Painter from the 17th century. He gained international
renown for his astonishing depiction of sunlight.
Two of his paintings, ‘The Little Street’ and ‘View of Delft’,
depict the Delft street scene just like it was in the 17th century.
You can learn more about the painter’s life and his work
in Vermeer Centre Delft. You can admire high quality
reproductions of all of his paintings on scale, as well as
find information about Vermeer’s contemporaries.
During the Vermeer walking route through the centre of Delft,
you will pass sites that played an important role in Vermeer’s
life. Along the way you will find six cubes with information,
trivia and facts about the life and work of the painter.
The walking route can be purchased for € 3.- at VVV Delft
and at Vermeer Centre Delft.

18

/

VERMEER

stories behind the paintings and you can see how the
magic of his masterful work still fascinates us today.

Voldersgracht 21
2611 EV Delft

Tel. (015) 213 85 88
info@vermeerdelft.nl
www.vermeerdelft.nl
Opening times:

Mondays to Sundays
10am-5pm.

Closed: 25 December.

Vermeer
& More!
Want to discover more about
the painter and his work?
We have audio guides in 8
languages (Dutch, English,
German, French, Spanish,
Italian, Chinese and Japanese).
The Vermeer Centrum Delft also has
a big shop with all kinds of gifts to give
away to yourself or others. Lots of books
about Vermeer, postcards, calendars,
napkins, memo blocs, Delft
pottery, canvasses, etc.

THE 10
BEST
PHOTO
SPOTS
Dont forget to tag us!
@visitdelft
1. Vrouwenregt (the little bridge)
2. From the tower of the New
Church
3. Townmansion of Delfland

6

4. From a bridge on the Oude Delft

3

looking onto the Old Church

9
4

1

10

5. Klaeuwshofje (Oranje Plantage 72)

2

6. Delft Blue sofa and statue of
William the Silent
7. East Gate

5

8. View of Delft (Vermeer)

7

9. Bonte Ossteeg
10. Blue heart

20
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BEST

8

PHOTO
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BEST

PHOTO

SPOTS

/
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SHOPPEN
SHOPPING
/
Op zoek naar leuke hebbedingetjes
of kleding? In Delft kun je heerlijk
shoppen.

SHOPPEN
/

SHOPPING
/

MARKTEN
/
De warenmarkt is het hele jaar door op
iedere donderdag op de Markt en op
zaterdag op de Brabantse Turfmarkt en
Burgwal. De bloemenmarkt is op donderdag
en zaterdag op de Brabantse Turfmarkt.

MARKETS
/
The flower and goods market can
be found all year round on Thursdays
(on the Market), and on Saturdays
(Brabantse Turfmarkt and Burgwal).

WINKELTIJDEN
/
De meeste winkels zijn dagelijks open van
09:00/10:00 tot 18:00 uur en op maandagochtend gesloten. Vrijdagavond is het tot
21:00 uur koopavond en iedere zondag is
koopzondag.

/

Looking for fun gadgets or clothes?
You will find it in Delft.

KUNSTSUPER
DELFT

artists

@
@
@
@

24

/

SHOPPEN

/

SHOPPING

@
@
@

Sint Agathaplein 4

@

/www.kunstsuperdelft.nl

OPENING HOURS
/
Most stores are open daily from
09:00/10:00 hrs to 18:00 hrs and are
closed on Monday morning. On Friday’s
they are open until 21:00 hrs for late night
shopping and on Sunday they are open in
the afternoon.

26

Info@kunstsuperdelft.nl
kunstsuperdelft.nl

/kunstsuperdelft
Maandag / Monday closed
Di t/m vrij / Tu – Fri: 11:00 –
17:30 Za & Zo /
Sa – Su: 11:00 – 17:00

Kunstsuper Delft, gelegen tegenover
Museum Prinsenhof Delft, is een
verkoop en expositieruimte met werk van
hedendaagse kunstenaars. Er is veel te
bewonderen en te kopen. Schilderijen,
keramiek, brons, fotowerken, glaskunst,
bestekkunst, viltkunst, sieraden, breikunst,
hoeden en tassen, kunstkaarten en fraaie
hebbedingen. Prijzen al vanaf € 2,50.

Kunstsuper Delft, situated opposite
Museum Prinsenhof Delft, is an exhibition
and sales place with art of contemporary
artists. There is a lot to admire and to buy.
Paintings, ceramic, bronze, photo works,
glass art, hats and bags, art cards and
beautiful gadgets. Prices already from
€ 2.50.
SHOPPEN

/

SHOPPING

/
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PLEINEN
SQUARES
OF DELFT
/

BEESTENMARKT
/
The Beestenmarkt didn’t get its name
by accident. From 1595 to 1972, it was
the place for the Delft cattle markets.
Nowadays you can enjoy the Delft
hospitality here. The terrace is surrounded
by large trees, so you can sit comfortably
and sheltered. Take a seat on this cozy
terrace and enjoy the view of the beautiful
facades and buildings around the square.
DOELENPLEIN
/
The Doelenplein, which lies on the edge
of the Delft city center, is extremely
atmospheric. Here you can admire
a unique work of art, created by the
Chinese artist Wan Liya. The artwork is
called ‘a National Treasure’, but it is often

referred to as the vase or lamp. Walk
from here into the Doelentuin, this piece
of greenery in Delft is an oasis of peace.
SINT AGATHAPLEIN
/
The Sint Agathaplein owes its name to
the nuns of the Sint-Agatha convent who
lived on this spot between 1403 - 1572.
On this square you can see and admire
a lot. You have a good view of Museum
Prinsenhof Delft and in the background
you can see the chapel of the Waalse Kerk
and the towers of the Oude Kerk and
Nieuwe Kerk. Walk under the two gates to
the Oude Delft and you are in the historic
center of Delft.
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BEESTENMARKT
/
Dit plein komt niet zomaar aan zijn naam.
Van 1595 tot en met 1972 was de
Beestenmarkt de plaats voor de Delftse
veemarkten. Tegenwoordig geniet je
hier van de Delftse horeca. Het terras is
omringd door grote bomen, waardoor
je lekker knus en beschut zit. Plof neer
op dit gezellige terras en geniet van het
uitzicht op de mooie gevels en gebouwen
om het plein.
HET DOELENPLEIN
/
Het Doelenplein, dat aan de rand van
de Delftse binnenstad ligt, is ontzettend
sfeervol. Hier bewonder je een uniek
kunstwerk, gemaakt door de Chinese
kunstenaar Wan Liya. Het kunstwerk heet
26

/

PLEINEN

/

SQUARES

‘a National Treasure’, maar in de
volksmond wordt het vaak de vaas of
schemerlamp genoemd. Loop vanaf hier
de Doelentuin in, dit stukje groen in Delft
is een oase van rust.
SINT AGATHAPLEIN
/
Het Sint Agathaplein dankt zijn naam aan
de zusters van het Sint-Agathaklooster die
tussen 1403 – 1572 op deze plek woonden.
Op dit plein kun je veel zien en bewonderen.
Je hebt goed zicht op Museum Prinsenhof
Delft en op de achtergrond zie je de kapel
van de Waalse Kerk en de torens van de
Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Wandel
onder de twee poorten door naar de Oude
Delft en je bent in het historische centrum
van Delft.

THE STUDENT
HOTEL DELFT
Van Leeuwenhoekpark 1

@
@
@

+31 (0)15 200 13 23
delft@thestudenthotel.com
thestudenthotel.com
24/7 reception

Onze locatie in Delft is meer dan een
hotel: het is een hub voor co-living en
co-working waar reizigers, locals en
studenten kunnen leren, verblijven, werken
en spelen. We bieden verschillende
hotelkamers aan en Meeting & Event
ruimtes voor iedereen met de student
spirit. Kom en ontdek!

@
Our
@location in Delft is more than
@ it’s a hub for co-living and
a hotel:
co-working where travellers, locals and
students can learn, stay, work and play.
We offer different hotel rooms and
Meeting & Event spaces for everyone
with a student spirit. Come and explore!

PLEINEN

/

SQUARES

/
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FOOD
& DRINKS
/

SEVENHILLS
Achterom 165

@
@

11:00 tot 23:00

@
@

/
In the centre of Delft you can find a
catering establishment in every street;
from trendy coffee bars to authentic
restaurants and cosy (dining) cafés.
One thing they all have in common:
a warm and friendly welcome.
28

LA

Voel hier de stoere sfeer die New York bezit!
Verwacht herkenbare maar verfijnde
gerechten met een moderne twist.

Sevenhills New York Bistro & Lounge
is the place to be in Delft! Fine cuisine is
served with a contemporary twist.

Geniet van een heerlijke lunch, diner of
een drankje op de terrasboot of binnen
in het unieke pand.

Enjoy a delicious lunch, dinner or drinks
on their floating terrace or inside the
unique building.

30

TASCA

@

Voldersgracht 13-14

@
@

latasca.nl

@
@
@

FOOD

&

DRINKS

+31 (0)15 212 42 80
kobuskuch.nl

Do 09:30 – 01:00
Vrij & Za 09:30 – 02:00

@

/

KUCH

Ma t/m Wo 09:30 – 24:00

Sun: Gesloten/Closed

@
@

On one of the most beautiful canals in
Delft, the Voldersgracht, you will find
Restaurant La Tasca, a restaurant where
the dishes are inspired by the cuisines
around the Mediterranean. The dishes
are freshly prepared daily with the tasties
seasonal ingredients and prepared by the
chefs with passion and respect for the
products. The wines are carefully selected
by the sommelier.

KOBUS

Beestenmarkt 1

Mon - Sat: 18:00 - 22:00

28

sevenhillsdelft.nl
Dinsdag t/m Zondag van

In het centrum van Delft vind je in
ieder straatje wel een horecagelegenheid;
van trendy koffiebarretjes tot authentieke
restaurants en gezellige (eet)cafés.
Eén ding hebben ze alle gemeen: een warm
welkom en een gastvrije ontvangst.

Aan één van de mooiste grachten van
Delft, de Voldersgracht, vind je Restaurant
La Tasca, een restaurant waarbij de gerechten
zijn geïnspireerd door de keukens rondom
de Middellandse Zee. De gerechten worden
dagelijks vers bereid met de lekkerste
seizoensingrediënten en door de koks
met passie en respect voor de producten
klaargemaakt. De wijnen zijn zorgvuldig
geselecteerd door de sommelier.

+31 (0)15 212 89 03

Kobus Kuch is uitgegroeid tot het bekendste
huiskamercafé van Delft met een groot
terras aan één van de mooiste pleinen van
Nederland. Het is vooral bekend om de
huisgemaakte appeltaart, het grote aantal
bieren op de tap of fles en de heerlijke
snacks. Het eigenzinnige interieur en de
gastvrije bediening doen de rest.

@
@
@

Zo 10:00 – 24:00

Kobus Kuch has grown to be the most
well-known café in Delft with a spacious
terrace on one of the cosiest squares of
Holland. Kobus Kuch is famous for its
homemade apple pie, the wide choice of
beers and delicious snacks. The unique
interior and the hospitable staff make you
feel at home.

FOOD

&

DRINKS

/
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33

LEF
RESTAURANT

&

MEKHONG

BAR

Vrouw Juttenland 11

Doelenplein 2

@
@

lefrestaurant.nl
Open vanaf 15:00 /
Weekend vanaf 12:00

Bij LEF is het altijd een paar graden
warmer dan in de rest van Delft!
LEF is een knus en druk Frans eetcafé
met groot terras en vrolijke bediening.
Voor lunch, borrel of diner. De studenten
verkozen het tot het beste terras van de
stad. Van jong tot oud, van student tot
toerist, iedereen verzamelt zich op het
Doelenplein.

@
@

+31 (0)15 212 06 17

@

At@restaurant LEF it’s always a few
degrees warmer than in the rest of Delft!
LEF is a cozy and busy eatery with a big
terrace and cheerful service. For lunch,
dinner and drinks. The students voted
the terrace the best in town.Young or old,
students or tourists, everyone gathers at
the Doelenplein.

Extensive original
Thai-Isan menu,
vegetarian and Chef’s
special dishes
In good weather OPEN
TERRACE by the canal

mekhongdelft.nl
Dagelijks / Daily

Open every day from
16.00 to 22.00 pm.
(reservation recommended)

In ons Royaal opgezette Restaurant laat
Chef Khammai (Pee) Chanthavong uit
Laos je al zo’n tien jaar genieten van het
beste uit de Thai-Lao keuken. Mekhong
heeft een uitgebreide menukaart met veel
originele Thaise gerechten. Ook vegetarisch. We werken met verse ingrediënten,
alle schotels worden vers bereid en we
serveren alles met een Thaise glimlach.
Ook voor afhalen, met 10% korting!

+31 (0)15 737 02 74

17:00 – 22:00

@

Chef Khammai (Pee) Chanthavong from
@
Laos will make sure you enjoy, already ten
years, the best of the Thai-Lao cuisine in
our spacious Restaurant. Mekhong has an
extensive menu with many Thai original
dishes. Also vegetarian. We work with fresh
ingredients, all dishes are fresh cooked
and we serve it all with a Thai smile. Also
for take away with 10% discount!
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BELIEVE
COPAINS

BY

LES

BISTRO
AMIS

Hippolytusbuurt 10

Breestraat 8

@
@

MES

@
@

+31 (0)15 214 40 83
believebylescopains.nl

+31 (0)15 887 78 74
bistromesamis.nl

Open Wo t/m Za 9:30 – 17:30
Zo van 11.00 – 17:00
Vr tot 21:00 voor diner

BELIEVE is een winkel voor ontbijt,
lunch, delicatessen en geschenken.
Van koffie & thee met iets lekkers tot
sandwiches en gerechten met vis, vlees
of kaas.Delicatessen en wijnen uit heel
Europa. Vraag naar onze specialiteiten.

30

/

FOOD

&

DRINKS

@

BELIEVE
is a shop for breakfast, lunch,
@
delicacies and gifts. From coffee & tea
with something delicious to sandwiches
and dishes with fish, meat or cheese.
Delicacies and wines from all over Europe.
Ask about our specialties.

In het hart van het oude centrum bevindt
zich Bistro Mes Amis. Deze sfeervolle
bistro is gevestigd in een schitterend
15e-eeuws monumentaal pand. Er worden
mooie klassieke Belgische en Franse bistrogerechten geserveerd en bij mooi weer is
het extra genieten op het terras aan het
water waar je je met uitzicht op de Oude
Kerk in vakantiesferen waant. Reserveer
telefonisch of via de website. Bon appétit!

@

@ Mes Amis is located in the heart
Bistro
of the old town. This atmospheric bistro
is located in a magnificent 15th-century
monumental building. It serves beautiful
classic Belgian and French bistro dishes
and when the weather is nice, you can
enjoy the terrace on the waterfront where
you can imagine yourself in holiday mood
with a view of the Old Church. Book by
telephone or via the website. Bon appétit!
FOOD

&

DRINKS

/
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NOG MEER
DELFT
/

IN

1. Steppen in historisch Delft
(karrewiel.nl)
2. Vaartocht in fluisterboot
(canalhopperdelft.nl)
3. Fotoportret en theetafel in
de 17e eeuw (somethingextra.nl)
4. Escaperoom DarkPark
(darkpark.com)
5. Museum Paul Tetar van Elven
(tetar.nl)
6. Huis van Meerten
(museumhuizen.nl/ nl/huis-van-meerten)

STILL MORE
IN DELFT
/
1. Scootering in historic Delft
(karrewiel.nl)
2. Canal Trip in whisper boat
(canalhopperdelft.nl)
3. PhotoPortrait and tea table in
the 17th century (somethingextra.nl)
4. Escaperoom DarkPark
(darkpark.com)
5. Museum Paul Tetar van Elven
(tetar.nl)
6. Huis van Meerten
(museumhuizen.nl/en/huis-van-meerten)

@

DELFT CITY
SHUTTLE

UIT
AGENDA
DELFT
.COM
UITAGENDA

DELFT

UITAGENDA_DELFT

@

delftcityshuttle
hop-on-hop-off

@
@
Met de Delft City Shuttle rijd je naar
verschillende highlights van de stad.
Koop je tickets bij de aangesloten partners
(o.a. VVV Delft, Hampshire Hotel Delft
Centre, WestCord Hotel, Vakantiepark
Delftse Hout en Royal Delft) en rijd
de hele dag hop-on-hop-off. Kijk voor
overige partners en meer informatie op
facebook.com/delftcityshuttle.

Take the Delft City Shuttle and catch a
ride to the highlights of the city. Buy your
tickets at the affiliated partners (including
Tourist information point VVV, Hampshire
Hotel Delft Centre, Delft, WestCord Hotel Delft, Holiday park Delftse Hout and
Royal Delft) and hop-on-hop-off all day!
For all other stops, partners and more info:
facebook.com/delftcityshuttle.

STILL

MORE

IN

DELFT

/
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NATUUR
NATURE
/

ONTDEK HET
GROEN VAN DELFT
EN OMSTREKEN

DISCOVER
NATURE AROUND
DELFT

Naast de mooie historische stad en de
leuke winkelstraten, is Delft omgeven
door mooie natuur. In dit groengebied
kun je heerlijk wandelen, fietsen én wat
lekkers eten en drinken.

Outside the historical city center, Delft
is surrounded by beautiful nature
worth exploring. In this green area you
can go for a walk or take a cycling trip.
We give you some tips where to go to!

DELFTSE HOUT
Bezoek recreatie- en natuurgebied
Delftse Hout, met grote (zwem)plas,
stadsboerderij met waterspeeltuin en
horeca. Zin in iets actiefs: je kunt hier
ook roeien, waterfietsen en suppen. Op
20 minuten wandelen van de binnenstad.

DELFTSE HOUT
Visit recreation and conservation area
Delftse Hout. With a large (swimming)
pond, city farm with water playground
and restaurants. Fancy something active?
You can rent here a rowingboat, pedalbike
or sup board. 20-minute walk from downtown Delft.

/

DOBBEPLAS
Dé plek om te zwemmen, surfen, vissen,
spelen en wandelen. Rol een handdoek
uit op het zandstrand, ga ravotten met de
hond op het hondenstrand.
DE BALIJ
Een moerasbos, natuurbos, Galloway
runderen, wandel- en fietspaden, een
kinderboerderij, een speelbos met kasteel
en slotgracht… Wat heeft dit jonge bos
tussen Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp
en Delft eigenlijk niet?
BIESLANDSE BOS
Een jong en gevarieerd bos met tal van
vogelsoorten! Pak de verrekijker en ontdek
de vele vogels: van sprinkhaanzanger tot
krakeend en van de mooie lepelaar tot de
grote zaagbek. Beleef de natuur van dichtbij!
Of ontdek verschillende fietsroutes door
de natuur rondom Delft.
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/

NATUUR

/

NATURE

/

DOBBEPLAS
The place for swimming, surfing and
fishing. Here you can definitely relax
yourself on the beach or you can go
walking. There is a special beach for dogs.
DE BALIJ
A natural forest with walking and cycling
paths, a petting zoo, a forest with a castle
specially for the kids! You can find almost
everything you need in this natural area
between Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp
and Delft.
BIESLANDSE BOS
Are you a real bird expert? Then the
Bieslandse bos is the place for you!
Here you can find numerous bird species.
Grab the binoculars and discover the
many birds.

NATUUR

/

NATURE

/
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FIETS
ROUTE

BICYCLE
ROUTE

(35KM)

(35KM)

De route gaat door Midden-Delfland, een
veenweide landschap dat wordt gekenmerkt
door weilanden, sloten en knotwilgen.
Je komt door de dorpen Maasland en
Schipluiden. Voor fietsverhuur zie pag. 46.

This route takes you through Midden
Delfland, a peaty landscape characterized
by meadows, ditches and pollarded willows.
The route takes you through the villages
of Maasland and Schipluiden. For bike
rental see p. 46.

/

Start bij knooppunt 51 op de Cameretten
(zie ook de plattegrond op pag. 2-3) 51-52-1
Vanaf knooppunt 1 langs het water van de
Schie blijven fietsen (gaat over in fietspad)
tot knooppunt 58.
Je negeert dus knooppunt 57.
Vervolgens:

71

Start at junction 51 on Cameretten
(see map on page 2-3) 51-52-1
From junction 1 keep on cycling alongside
the river Schie, where the road changes
into a cycle path, and cycle then till
junction 58. You ignore junction 57.
Next:

START

**

/

39

58

34

59

63

33

60

81

56

**TIP: bij knooppunt 71 is het tijdens de
zomermaanden leuk om met het pontje ’de
Kwakel’ naar de overkant te varen. Daar is
knooppunt 66 en vandaar kun je naar 39 en
de route verder vervolgen.

80

67

72

74

53

85

52

51

**TIP: A fun tip during the summer
months: Take the ferry ’De Kwakel’ at
junction 71 to the other side.
You will arrive at junction 66, from there
follow 39 and continue the route.

Op zoek naar meer fiets- en wandelroutes? Zoek dan op route.nl naar de regio Hoek van Zuid-Holland.
Hier vind je meer routes door Delft en haar groene omgeving. Deze routes zijn samengesteld in samenwerking met Westland, Hoek van Holland, Maassluis,Vlaardingen, Schiedam en Midden-Delfland.
36

/

FIETSROUTE

/

BYCICLE

ROUTE

Ondanks dat de route met zorg is samengesteld
kunnen we niet garanderen dat de route geen
fouten bevat door wegwerkzaamheden,
verwijderde en/of verplaatste knooppunten.
VVV Delft is hiervoor niet aansprakelijk.
VVV Delft is not responsible for any errors in
the route due to road constructions or removed
junctions.

De kaart is gemaakt met
behulp van route.nl
/
This map was created
using route.nl

DE

PAARDEN

TRAM

Markt, voor/naast het Stadhuis

@
@

Met de Paardentram waan je je in de 19e
eeuw. Paradeer met de paarden langs de
Delftse grachten en ontdek
de historische binnenstad van Delft
op een unieke manier. Het is een
bijzondere ervaring voor jong en oud.
Opstapplaats: de Markt, voor/naast het
Stadhuis. Kaartjes zijn direct bij de wagen
te koop. Ritprijs € 50,- tot 4 pers.
Boven 4 pers. € 12,50 p.p.

+31 (0)15 206 11 42
stalhouderijdelftsehout.nl

@
@ the horse-drawn streetcar you will
With
find yourself back in the 19th century.
Parade along the canals and discover the
historic city centre in a unique way. It is a
great experience for every age.
Pick-up spot: Market square, in front
of/next to the City Hall. Tickets can be
bought directly at the streetcar.
Price € 50.- / 4 pers. More €12.50 each.

16

DELFTSE
MOLEN DE

ROOS

Phoenixstraat 111-112

@
@
@

+31 (0)15 887 11 62
delftsemolen.nl
Zie website voor
openingstijden

DAG IN DE
OMGEVING
/

Door de centrale ligging en de uitstekende
bereikbaarheid is Delft dé perfecte
uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken.
5

1. Golfen bij Golfbaan Delfland in Schipluiden
(10 minuten met de auto, geen lidmaatschap vereist)
2. Bezoek de gezellige boulevard en het strand van
Scheveningen (45 minuten met de tram)
3. Leer meer over de stormvloedkering in
Het Keringhuis in Hoek van Holland (35 minuten
met de auto)
4. Maak een havenrondvaart in Rotterdam
(30 minuten met de trein en met de tram)
5. Bezoek het Mauritshuis in Den Haag
(30 minuten met de tram)

DAY IN THE
VICINITY
/

Because of its central location and
excellent accessibility, Delft is the
perfect base to explore the area.
5

Molen de Roos is de enig overgebleven
molen van de 18 molens die Delft ooit
had. Tijdens een bezoek zie je hoe het
graan tot meel gemalen wordt, net zoals
dat al in 1679 gedaan werd.
Op de zolders van de molen leer je alles
over molens, meel, het dagelijkse brood en
windkracht en met de handmolen kun je
er zelf graan malen. Neem ook een
kijkje in de molenwinkel Ambacht.
Hier kun je Delfts molenmeel, bak- en
streekproducten kopen.
38
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STILL

MORE

IN

DELFT

@ de Roos’ is the only mill left
‘Molen
@
@ the 18 mills that were once located
from
in Delft. During a visit you can see how
grain is grinded to flour, just like how they
did in 1679.
In the attics you can learn everything
about mills, flour, bread and wind power
and with the hand mill you can even
grind grain yourself. Last but not least,
don’t forget to check out the mill shop
‘Ambacht’. You can buy ‘Delfts’ flour and
other regional products here.

TIPS

TIPS

1. Golfing at Delfland Golf Course in Schipluiden
(10 minutes by car, no membership required)
2. Visit the boulevard and Scheveningen beach
(45 minutes by tram)
3. Learn more about the storm surge barrier in
the Keringhuis in Hoek van Holland
(35 minutes by car)
4. Take a harbour cruise in Rotterdam
(30 minutes by train and tram)
5. Visit the Mauritshuis in The Hague
(30 minutes by tram)

De medewerkers van
VVV Delft informeren
je graag verder!
The Employees of
VVV Delft are eager
to inform you!
DAY

IN

THE

VICINITY

/
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CITIES
AROUND DELFT
DEN

€ 3,-

discou

HAAG

#hello nt*
Delft

/
Door de centrale ligging is Delft een uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan
omringende steden. Den Haag is de stad
van vrede en recht, van het strand en is net
als Delft ook koninklijk. Ontdek Den Haag
op nog geen 15 minuten van Delft. Meer
informatie: denhaag.com

ROTTERDAM

/
Op nog geen 10 minuten van Delft
ligt de bruisende havenstad Rotterdam.
Rotterdam is hip en trendy, heeft een
geweldig nachtleven en staat vooral bekend
om zijn spectaculaire architectuur.
Meer informatie: rotterdam.info

THE
/

HAGUE

Due to its central location, Delft is an
excellent base for a visit to surrounding
cities such as The Hague. The Hague is
the city of peace and justice, and the
beach and is also royal like Delft.
Discover The Hague at less than 15
minutes from Delft.
More information: denhaag.com

Experience Holland
in the most fun way!

ROTTERDAM

Erleben Sie Holland auf die
spaßigste Art und Weise!

/
Less than 10 minutes from Delft is the
vibrant port city of Rotterdam. Trendy
Rotterdam has a great nightlife and is
particularly known for its spectacular
architecture.
More information: rotterdam.info
40
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CITIES

AROUND

DELFT

Come enjoy a day full of fun. Help dry the Harlem
lake by turning the wheels of a steam engine, fire
the cannons to defend New Amsterdam, play DJ like
Armin van Buuren or fly from one astonishment into
the other with the Flying Dutchman. You’ll experience
the Netherlands like never before!

Genießen Sie einen ganzen Tag voller Spaß. Helfen Sie
mit, den Haarlemsee trockenzulegen, indem Sie die Räder
einer Dampfmaschine drehen, feuern Sie die Kanonen
www.madurodam.com
zur Verteidigung von Neu-Amsterdam ab, legen Sie als
DJ auf wie Armin van Buuren oder fliegen Sie von einer
Überraschung in die Nächste mit dem Flying Dutchman.
Sie werden die Niederlande erleben wie nie zuvor!

www.madurodam.com
*Please book your arrival time on madurodam.com.
Only valid with this page until 31-12-2022. Not in
combination with other discounts and applicable to
individual Madurodam entrance fee.

BEREIKBAAR
DELFT
/
Delft is goed bereikbaar
met auto, fiets en openbaar
vervoer.
OP DE FIETS
/
Wil je je fiets bewaakt stallen in de
binnenstad? Dan kun je terecht in de
gratis stalling van Biesieklette aan het
Vesteplein 32, de Oude Langendijk 27a
(naast de Nieuwe Kerk) en op de
Voldersgracht 20.
Meer informatie: biesieklette.nl
MET OPENBAAR VERVOER
/
Vanaf Den Haag kun je rechtstreeks met
de tram (tramlijn 1 of 19) naar Delft.
Vanaf tramhalte Prinsenhof loop je in
5 minuten het centrum in. Vanaf het
NS-station loop je in 10 minuten naar de
binnenstad. Meer informatie: 9292.nl.
MET DE AUTO
/
Je parkeert je auto gemakkelijk in
de parkeergarage. Je vindt vier grote
parkeergarages aan de rand van het
centrum. Volg de borden P-route
Centrum. Je wandelt zo de gezellige
binnenstad in. De parkeergarages zijn
te vinden aan de Willem Naghelstraat
(Marktgarage), Kampveldweg
(Prinsenhofgarage), Phoenixstraat
(Phoenixgarage) en aan
de Zuidwal (Zuidpoortgarage).
Meer informatie: parkerendelft.com
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/

BEREIKBAAR

DELFT

/

HOW TO GET
TO DELFT
/
Delft city centre is easily
accessible by car, bike or
public transport.
BIKE
/
Stall your bike in the supervised bike park
on Vesteplein 32, Oude Langendijk 27a
and Voldersgracht 20. The supervised
parking is for free.
More information: biesieklette.nl
PUBLIC TRANSPORT
/
From The Hague (beach) you can easily
travel with tramline 1 or 19. From tram
stop Prinsenhof it’s just a 5 minute walk to
the city centre. From Delft central Station
it’s a 10 minute walk to the city centre. You
can also get in the centre by bus. More
information: 9292.nl
CAR
/
You can park your car easily in the
carparkings of Delft. You can take one
of the four car parks at the edge of the city
centre (follow the P-signs).
More information: parkerendelft.com

ACCESSIBLE

DELFT

ROTTERDAM

2h07
2h30

NAAR

DELFT

TO

DELFT

/
Delft is goed bereikbaar. Schiphol ligt
op 40 (trein) à 50 minuten (auto)
reisafstand. Bovendien is Delft vanuit
ruim 50 Europese bestemmingen snel
en gemakkelijk bereikbaar via Rotterdam
The Hague Airport (15 minuten).

/
Delft is easy to reach. It takes just 40
minutes (train) or 50 minutes (car)
to reach Delft from Schiphol Airport.
Furthermore, Delft is easily reachable
from over 50 European destinations via
Rotterdam The Hague Airport
(15 minutes).

Vanuit Delft reis je gemakkelijk met
de tram naar Den Haag en het strand.
Ook ben je binnen 15 minuten met de
trein in Rotterdam.

From Delft you can travel easily by tram
to The Hague (beach) and by train to
Rotterdam in 15 minutes.
NAAR

DELFT

/

TO

DELFT

/

43

INDEX

/

DELFTBLUE

D E L F T B L U E

Museum Prinsenhof
Delft,
St. Agathaplein 1
prinsenhof-delft.nl
+31 (0)15 260 23 58

Heinen Delfts Blauw,
Markt 30, 45
heinendelftsblauw.nl
+31 (0)15 214 82 00

Vermeer Centrum Delft,
Voldersgracht 21
vermeerdelft.nl
+31 (0)15 213 85 88

Heinen Delfts Blauw,
Hippolytusbuurt 3
heinendelftsblauw.nl
+31 (0)15 212 49 20

Nieuwe Kerk,
Markt 80
Closed on Sunday
nieuwekerk-delft.nl
+31 (0)15 212 30 25
DELFTBLUE

Molen de Roos,
Phoenixstraat 112
delftsemolen.nl
+31 (0)15 887 11 62

Gereedschapsmuseum
Mensert,
Drie Akerstraat 9
Restricted opening hours
+31 (0)15 219 00 92
/

CHURCHES

/

MUSEUMS

MORE

Botanische Tuin TU
Delft,
Poortlandplein 6
botanischetuin.tudelft.nl
+ 31 (0)15 278 23 56

Museumhuis van
Meerten,
Oude Delft 199
museumhuizen.nl/
huis-van-meerten
+31 (0)20 521 06 30

K E R K E N
/ C H U R C H E S

Historisch Joris,
Sint Jorisweg 2
Restricted opening hours
historischjoris.nl
+31 (0)15 260 76 77

Madame de Berry,
Voorstraat 13 A
Every Sunday
madamedeberry.com
+31 (0)6 212 17 611

Museum Paul Tetar
van Elven,
Koornmarkt 67
tetar.nl
+31 (0)15 212 42 06

Museum Prinsenhof
Delft,
St. Agathaplein 1
prinsenhof-delft.nl
+31 (0)15 260 23 58

MUSEUMS

Medisch en
Farmaceutisch
Museum De Griffioen,
Koornmarkt 66
Restricted opening hours
museumdegriffioen.nl
+31 (0)15 212 09 41

M U S E U M S

De Candelaer,
Kerkstraat 13A
candelaer.nl
+31 (0)15 213 18 48

/

Tabaks Historisch
Museum,
Van Bossestraat 4
Restricted opening hours
tabaksmuseum.nl
+31 (0)15 21 22 421

Maria van Jessekerk,
Burgwal 20
Restricted opening hours
+31 (0)15 212 61 70

De Blauwe Tulp,
Kerkstraat 12
bluetulip.nl
+31 (0)15 214 80 92

/

CHURCHES

Oude Kerk,
Heilige Geestkerkhof 25
Closed on Sunday
oudekerk-delft.nl
+31 (0)15 212 30 15

Royal Delft Museum,
Rotterdamseweg 196
museum.royaldelft.com
+31 (0)15 760 08 00
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AND

MORE

INDEX / MUST SEE MUST DO / EXPLORE
Gasterij ’t Karrewiel,
Paardenmarkt 74
karrewiel.nl
+31 (0)15 213 68 76
Pathe Delft (cinema),
Vesteplein 5
pathe.nl
+31 (0)900 1458
Filmuis Lumen
(cinema),
Doelenplein 5
filmhuis-lumen.nl
+31 (0)15 380 79 11
Something Extra,
Oude Langedijk 36
somethingextra.nl
+31 (0)6 227 66 228
Delfland Golf,
Abtrechtseweg 1,
Schipluiden
delflandgolf.nl
+31 (0)15 380 79 11
Avontura
(indoor playground),
Leeuwenstein 18
avontura.nl
+31 (0)15 879 52 95
Theater de Veste,
Vesteplein 1
theaterdeveste.nl
+31 (0)15 212 13 12

Duurzaamheidscentrum
De Papaver Delft,
Korftlaan 6
www.papaverdelft.nl
+ 31 (0)15 364 92 38

MET EEN GROEP
NAAR DELFT?
/ VISIT DELFT
AS A GROUP?
Do Delft,
dodelft.nl
+31 (0)6 442 24 743

Raceplanet,
Kleveringweg 18
raceplanet.nl
+31 (0)15 212 72 22

Explore Delft,
explore-delft.nl
+31 (0)6 282 36 466

DELFT VANAF
HET WATER
/ DELFT FROM
THE WATER

Happy Day Tours,
happydaytours.nl
+31 (0)15 256 53 06

Canal Hopper Delft,
Hooikade 13
canalhopperdelft.nl
+31 (0)6 229 92 795

Gidsenservice Delft,
Paardenmarkt 74
gidsenservicedelft.nl
+31 (0)15 214 51 47

Rondvaart Delft,
Koornmarkt 113
rondvaartdelft.nl
+31 (0)15 212 63 85

Stadsgids Delft,
stadsgidsdelft.nl
+31 (0)6 139 92 145
Gilde Delft,
gildedelft.nl
+31 (0)6 506 26 417

Sloepverhuur Delft,
Westsingelgracht
sloepverhuurdelft.nl
+31 (0)6 428 26 100

Be Event Group,
beeventgroup.nl
+31 (0)85 024 00 46

Bootje Varen Delft,
Delftweg
bootjevarendelft.com
+31 (0)6 827 96 374

Paardentram/koets,
stalhouderijdelftsehout.nl
+31 (0)15 214 51 47

Rietveld Theater,
Rietveld 49
rietveldtheater.nl
+31 (0)15 737 04 06

Cycle and the City,
cycleandthecity.nl
+31 (0)6 244 67 155
MUST

SEE

MUST

DO

/

EXPLORE

DELFT

/
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Best Western Museum
Hotels,
Oude Delft 189
museumhotels.nl
+31 (0)15 215 30 70

Buitengoed de
Uylenburg,
Noordeindseweg 70
uylenburg.nl
+31 (0)15 214 37 32

Hampshire Hotel Delft
Centre,
Koepoortplaats 3
hoteldelftcentre.nl
+31 (0)15 21 22 125

Casa Julia Hotel Delft,
Trompstraat 33
casajulia.nl
+31 (0)15 256 76 12

Hotel Royal Bridges,
Koornmarkt 55-65
royalbridges.nl
+31 (0)15 364 37 87
Shanghai Hotel,
Kleveringweg 11
shanghaihotelholland.com
+31 (0)15 72 00 077
WestCord Hotel Delft,
Olof Palmestraat 2
westcordhoteldelft.nl
+31 (0)15 888 90 10

Campanile Delft,
Kleveringweg 53
campanile.com
+31 (0)15 279 90 00
Hotel Grand Canal,
Breestraat 1
grandcanal.nl
+31 (0)15 215 71 33
Hotel Johannes Vermeer,
Molslaan 18-22
hotelvermeer.nl
+31 (0)15 212 64 66
Ibis Styles Delft City
Centre,
van Leeuwenhoekpark 2
all.accor.com
+31 (0)15 200 11 14
Hotel de Koophandel,
Beestenmarkt 30
hoteldekoophandel.nl
+31 (0)15 214 23 02

Hotel de Plataan,
Doelenplein 10
hoteldeplataan.nl
+31 (0)15 212 60 46
The Student Hotel,
van Leeuwenhoekpark 1
thestudenthotel.com
+31 (0)15 200 13 23
Hotel De Emauspoort,
Vrouwenregt 9-11
emauspoort.nl
+31 (0)15 219 02 19
H O S T E L
Hostel Delft,
Voldersgracht 17
hosteldelft.nl
+31 (0)6 164 96 621
C A M P I N G S
Vakantiepark Delftse
Hout,
Korftlaan 5
delftsehout.nl
+31 (0)15 213 00 40
Camping
de Delflandhoeve,
Schieweg 166
delflandhoeve.nl
+31 (0)15 212 90 03
Naturisten Camping,
Abtswoudse Hoeve,
Rotterdamseweg 213
navah.nl
+31 (0)15 256 12 02
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INDEX / OVERNACHTEN / STAY THE NIGHT / MORE
A P P A R T M E N T S
/ B U N G A L O W S
De Bieslandse
Heerlijkheid,
Klein Delfgauw 61
bieslandseheerlijkheid.nl
+31 (0)15 310 71 26
Greenview,
Indiastaat 40
bedandbreakfast.nl
+31 (0)15 26 28 687
LA Delft
Appartementen,
Oude Delft 169
ladelft.com
+31 (0)6 831 77 709
Vakantiepark
Delftse Hout,
Korftlaan 5
delftsehout.nl
+31 (0)15 213 00 40
B & B ’ s
Bij de Buren,
Scheepmakerij 6
bijdeburen-delft.nl
+31 (0)15 215 54 20
Bloem,
van Bleyswijckstraat 14
benb-bloem.nl
+31 (0)15 212 39 86

Havenstraat 5,
Havenstraat 3
havenstraat5.nl
31 (0)6 360 16 948
Herberg De Vliegende
Vos,
Voldersgracht 25
vliegendevos.nl
+31 (0)6 819 13 388
De Bagijn,
Bagijnestraat 16
+31 (0)15 214 40 75
In de van Slingelandt,
Van Slingelandtstraat 3
+31 (0)15 213 75 16
Stadshofje De Mol,
Moslaan 131
+31 (0)6 542 84 295
De Delftse Duiventil,
Buitenwatersloot 244
+31 (0)6 414 25 889
Juuls,
van Bossestraat 9
+31 (0)6 467 18 472

Vermeerhuisje,
v. Bleyswyckstraat 55
+31 (0)6 244 46 595
B&B Bij Jeanne,
Rietveld 28
bbdelft.com
+31 (0)6 120 32 331
Eemswolde,
Abtswoude 32A
eemswolde.nl
+31 (0)6 842 02 712
Gasthuis 288,
Gasthuislaan 286
guesthousedelft.com
+31 (0)6 474 43 932
FIETSVERHUUR
/ BICYCLE RENTAL
Fietsplus Delft,
Coenderstraat 4
fietsplusdelft.nl
+31 (0)15 750 31 93
Halfords,
Wijnhaven 17
halfords.nl
+31 (0)15 213 85

Plantage 98,
Nieuwe Plantage 98
+31 (0)6 499 48 739
Swaenenryck,
Verwersdijk 132
swaenenryck.nl
+31 (0)15 213 00 91
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