De stad in en uit (I)
Auteurs: Cock Hazeu en Peter Kuiper
Van Delft-binnen naar Delft-buiten naar Delft-binnen
Negen keer Delft; urban walking op z'n best!Je gaat van het drukke deel van de Delftse
binnenstad naar het rustiger oostelijke deel, met nog een enkel verstild 'hofje'. Dan ga je
de Schie over, de snelweg (A13) onderdoor, en ben je zo maar in korte tijd de stad uit! Je
komt dan in de mooie buitengebieden die in de loop der tijd oostelijk van de stad zijn
ontwikkeld: eerst in De Hertenkamp, al bijna negentig jaar oud, dan langs de rand van de
Delftse Hout, nu zo'n vijftig jaar oud, via het Bieslandse Bos naar het Dobbeplasgebied
(gemeente Pijnacker-Nootdorp) dat inmiddels ook al meer dan een kwarteeuw bestaat.
Via een kerkenpad door het boerenland (met ooievaars) loop je weer op de stad aan.
Langs de Nieuwe Kerk, over de Markt en langs het oude Stadhuis loop je terug naar het
station.
Routebeschrijving
Als je in het station op BG-niveau bent gekomen en uitgecheckt, draai je naar rechts en
verlaat je voor je het station; voor je ligt het busstation. LA langs het station lopen,
doorlopen tot het zogeheten Bolwerk. Bij het Bolwerk LA; bij de verkeerslichten de weg
oversteken en RA, Spoorsingel. Weg buigt eerst naar rechts en dan naar links; negeer de
zijstraten naar links. Na de bocht naar links is aan je rechterhand water. In dit water staan
toegangshuisjes naar de grote parkeergarage die onder het water ligt. Na het tweede
toegangshuisje (ter hoogte van de Singelstraat) RA, brug over en weg en trambaan
oversteken. LA en direct RA door de gietijzeren poort, Sint Agathaplein op. RD en links
van de ingang van Museum Prinsenhof door de poort, na de tweede poort RA, Oude Delft
op. Aan je rechterhand de prachtige gevel van het Huytershuis, het (oude) hoofdgebouw
van het Hoogheemraadschap. Bij nr. 147 LA brug over en RD straat (Nieuwstraat) in. Aan
eind van deze straat brug over, en voor de Visbanken LA (Hippolytusbuurt). Steeg naar
rechts negeren, eerste straat RA, Choorstraat. Deze helemaal uitlopen, brug over en LA
Verwersdijk op. Bij pleintje (Doelenplein) RA en links van het Filmhuis door de
onderdoorgang. Je komt nu in de Doelentuin. Na de onderdoorgang LA: verlaat het park
en loop tussen de twee moderne woningblokken door de smalle straat in, Schuttersveld.
Aan het eind LA en daarna voor appartementengebouw paadje RA. Aan het eind RA
(Doelenstraat), eerste straat LA, Paardenmarkt. Een straat naar links negeren. Kijk
verderop, bij nr. 54, aan je L-hand even bij het Hofje van Pauw naar binnen! Vervolg RD
en bij de gracht aangekomen RA. Loop door tot aan de Schie, LA en RA de fietsbrug
over. RD, Aan 't Verlaat. Je kan over het gravelpad langs het water lopen. Steek de St
Jorisweg over en vervolg over het gravelpad en verderop, na het sluisje, de snelweg (A
13) onderdoor; blijf langs het water lopen.
Eerste zijpad L (langs oude gemaal aan je L-hand). Je gaat nu de Hertenkamp in.
Bruggetje over en LA: bruggetje over en eerste zijpad RA. Op dit slingerende pad afslag
en bruggetje R negeren. Aan einde pad RA bruggetje over; tweede zijpad R, aan eind
fietspad naar R vervolgen. Bij parkeerplaatsje LA; pad draait naar R, bruggetje over. Loop
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om horecagelegenheid het Rieten Dak heen. Bij het fietspad, Aan 't Verlaat, LA en RD
bruggetje over, langs de knotwilgen. Afslag naar L negeren, nog een bruggetje over.
Verderop RA brug over en direct LA. Net voor buiging fietspad RA wandelpad nemen.
Fietspad oversteken (een kleine manege aan je L-hand). Einde pad L en meteen R.
Eerste zijpad (met verharde ondergrond) LA. Aan einde bij driesprong LA; langs plasje
volgende driesprong bij bankje R bruggetje over en ter hoogte van een vlonder pad LA
nemen. Aan het eind LA en direct RA pad volgen.
Weg oversteken, door houten klaphek (bord) Bieslandse Bos in. Afslag naar R negeren;
pad blijven volgen (gaat om een plasje met stenen 'tribunes' aan je L-hand heen). Aan
het eind buigt het pad naar L en verderop naar R. Houten klaphek door, brug over, en na
de brug RA, Noordkade. Eerste wandelpad LA (je loopt aan op de Dobbeplas). Bij Plas
LA. Volg dit (slingerende) pad. LA bruggetje over; vervolg gravelpad en nog een
bruggetje over. Steek dan RD over het gras (met 100 procent moddergarantie!), bosrand
aan je L-hand houden. Je komt uit op een fietspad. Vervolg dat naar rechts. VÃ³Ã³r de
brug LA hek over, kade op, doorlopen tot bruggetje en dat RA over. Steek fietspad over
en RD door klaphek. RD en eerste zijpad LA, pad buigt naar R. Pad vervolgen, afslagen
negeren (verderop loopt het pad langs een poldersloot, aan je L-hand zie je een
poldergemaalhuisje). Pad buigt naar R en verderop naar L. Pad blijven volgen, LA houten
bruggetje over en pad vervolgen. Pad buigt naar L en slingert door bos. Aan eind LA door
klaphekje.
Je komt op een parkeerplaats. Loop daar overheen en steek de weg (Noordeindseweg)
over. Bij bord 'Klein Delfgauw' het erfpad op (er geldt hier recht van overpad, want dit is
een oud kerkenpad). Via klaphek door het land (L voor je zie je Ikea; R voor je de toren
van de Nieuwe Kerk van Delft). Pad helemaal uitlopen. Aan het eind door klaphekje, RD
en RA. Eerste zijpad (= wandelpad) LA nemen en vervolgen. Dit (slingerende) gravelpad
vervolgen tot je bij een busbaan komt, Olof Palmestraat. Busbaan oversteken en snelweg
onderdoor. Ga rechts over het gravelpad lopen langs de wetering (Bieslandsekade).
Steek twee maal een weg over en loop door tot het Schiekanaal. Hier RA en ga verderop
LA de Koepoortbrug over en RD. Ga aan de R-zijde van de Nieuwe Langedijk lopen. Ga
bij de kruising van wegen RA, Vrouwenrecht. Ga LA bruggetje over langs de Nieuwe
Kerk, Kerkstraat. Vervolg RD over de Markt; halverwege aan je R-hand zie je het
Vermeer Centrum (Sint Lucas Gilde) aan de Voldersgracht. Loop rechts langs het
Stadhuis en dan LA en direct RA, Waagsteeg in. Bruggetje over en RD de Boterbrug op.
Aan het eind LA en bij brug RA, brug over en RD (Binnenwatersloot). Aan het eind bij de
trambaan LA Westvest op en doorlopen tot het station aan je R-hand; het begin - en
eindpunt van deze wandeling.

Praktische informatie
PARKEREN
Parkeren kan o.a. in de Prinsenhofgarage, de nieuwe ondergrondse parkeergarage
vlakbij het station.
Horeca
Op het station bij de start is diverse horeca.
Bijzonderheden
Honden mogen mee.

Achtergrondinformatie
De Hertenkamp: een 'crisiswerk'
De Hertenkamp is het oudste recreatiepark aan de oostkant van Delft. Het is in de jaren
dertig van de twintigste eeuw aangelegd als 'werkverschaffing' het toenmalige antwoord
van de overheid op de werkloosheid van de crisisjaren. Aan het park is sindsdien weinig
veranderd: nog steeds kun je er hertjes broodkorstjes voeren, rondwandelen, of een ijsje
kopen bij de zondagse ijscoman. 't Ligt er tegenwoordig wat verweesd bij en het is er
nooit meer echt druk, maar (groot)ouders met jonge (klein)kinderen vinden het nog
steeds een prima plek.
De Delftse Hout: de welvaartstaat moet ook recreëren
Na de oorlog kwam het denken over nieuwe recreatiegebieden voor de groeiende
stedelijke bevolking weer op gang. Het duurde tot de tweede helft van de jaren zestig
voordat de Delftse Hout ontwikkeld werd. Het begon met een openluchtzwembad (Aan 't
Korft), dat inmiddels al weer lang gesloten en nu als camping in gebruik is. Wel zijn er
nog steeds de Kinderboerderij aan de Korftlaan en daar tegenover het Heempark met
Arboretum. Verder wordt de kern van de Delftse Hout gevormd door de Grote Plas, met
eromheen speelweides en strandjes. In het hele gebied zijn aparte wandel-, fiets- en
ruiterpaden zodat iedereen het ongestoord naar z'n zin kan hebben.

Deze stadswandeling maakt deel uit van de serie 'Negen keer Delft; urban walking op z'n
best!' van wandelauteurs Cock Hazeu en Peter Kuiper. In 2019 verscheen van Cock
Hazeu bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig al 'Wandelen in Delfland' (ISBN 978-9078641-74-2), met wandelingen in het ommeland van Delft; deze gids is te verkrijgen bij de
boekhandel of te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl 'Negen keer Delft'
wordt het 'stedelijke complement' op die landelijke wandelingen in Delfland. Deze Delftse
wandelingen zijn ook 'groen': ze combineren delen van de stad met het groene
buitengebied van Delft of het bijzondere groen in de stad zelf.

