Delft Rondje Kolk
Inholland lunchwandeling
De wandeling voert voor een deel langs het water van de Schie, de Kolk en de
voormalige zuidelijke stadsgracht, die nu - na verbreding - deel uitmaakt van het RijnSchiekanaal. Het gebied waar we doorheen lopen ligt tussen de oude binnenstad en de
nieuwe TU-campus; de bebouwing stamt grotendeels uit de periode 1900-1940. Een deel
daarvan wordt gevormd door de oude campus van de Technische Hogeschool, die in dit
gebied haar eerste uitbreiding buiten de oude binnenstad realiseerde. Het is een rustige
wandeling, waarbij geen echt drukke wegen hoeven te worden overgestoken. Het is een
broodtrommelroute, want horeca is er alleen op de TU-campus.
Routebeschrijving
Start: Inholland Rotterdamseweg. Rechtsaf, langs Porceleyne Fles (KP1), tot kruispunt.
Hier links en iets verderop rechts oversteken en trottoir naast fietspad volgen. Dit buigt
naar links en komt uit bij het water (KP2). Voor de brug rechts en pad langs het water
nemen (Proosdijpad). Dit gaat verderop over in een straat (Scheepmakerij). Links uitzicht
op de Kolk (KP3). Straat buigt naar rechts langs kanaal (Hertog Govertskade, gaat met
een knik over in Kanaalweg). Voorbij de ophaalbrug rechtdoor blijven lopen langs
groenstrook, dan onder verkeersbrug door (NB. brug wordt vernieuwd, tot medio 2020 is
er een omleiding) daarna eerste straat rechts (Prof. Snijderstraat). Dit is het oude
complex van de Technische Hogeschool (KP4). We komen op een parkeerplaats uit.
Deze schuin oversteken en rechts tussen de gebouwen door tot aan de Mijnbouwstraat.
Deze oversteken, ca. 50 mtr naar links en dan rechts klinkerweg op (De Vries van
Heystplantsoen). Voor ons verrijst het vm. hoofdgebouw van de TH. hier rechts
(Julianalaan) tot aan de grote weg met tram (Michiel de Ruyterweg). Hier links en de weg
ca. 400 mtr volgen, langs de begraafplaats (KP5) tot aan de Aula van de TU (zie Rondje
Campus). Hier rechts oversteken en rechtdoor via lage brug het plein oplopen. Voorbij de
fietsflat/koffiebar rechts doorsteken en daarna links tot aan de Leeghwaterstraat. Hier
weer linksaf naar startpunt.

Achtergrondinformatie
Rondje Kolk: kijkpunten
1. De Porceleyne Fles - Fabriek waar het wereldberoemde Delfts Blauw Aardewerk wordt
gemaakt. Al in 1659 begonnen in de binnenstad van Delft, in 1916 verhuisd naar deze
plek. Het hoofdgebouw kwam gereed in 1930 naar ontwerp van de Delftse architect
Anton van der Lee. Het complex omvat ook een museum dat jaarlijks meer dan 100.000
bezoekers trekt.
2. De Schie - is een vergaven kreek, die sinds de Middeleeuwen de levensader van Delft
vormde en ook de reden is dat Delft een VOC-stad was. De Schie mondde op drie
plaatsen uit in de Nieuwe Maas (Schiedam, Rotterdam en Delfshaven). Zij is nog steeds
een hoofdvaarweg, dus is de Abtswoudsebrug een beweegbare (draai)brug. Het Delfts
Blauwe beeldwerk naast de brug is een hommage aan de 'Delftse Tegelmannen'.
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3. Kolk - op de grens van de stad kruiste de Schie de stadsgracht en ging zij over in de
Delft, wat letterlijk gegraven water betekent. Hier moest tevens een sluis gepasseerd
worden. De toegang werd bewaakt door een fort. Om de schepen meer ruimte te geven
werd tussen 1614 en 1620 het fort afgegraven en is de (zuidelijke) Kolk ontstaan. Een
tweede 'Kolk' ligt aan de noordzijde van de stad.
4. Oude campus TH - tot einde 19e eeuw maakte de TH gebruik van bestaande
gebouwen in de binnenstad. Tussen 1900 en 1940 verrees aan beide zijden van het RijnSchiekanaal een nieuw complex in een campus-opzet. We lopen o.a. langs gebouwen
voor Elektrotechniek (Kanaalstraat), Scheikunde (Julianalaan), Mijnbouwkunde
(Mijnbouwstraat) en het vm. Hoofdgebouw (Julianalaan, nu Bouwkunde).
5. Jaffa - de begraafplaats Jaffa is in 1868 gesticht en een wandelbestemming op zich.
Het park is aangelegd in de Landschapstijl en het oudste deel is Rijksmonument. De
dienstwoning is uit 1874 en de aula uit 1930. Er liggen vele hoogleraren en bekende
Delftenaren begraven: van zanger Nico Haak tot oprichter van de Calvéfabriek J.C. van
Marken en zijn vrouw Agneta.

