
 Op station Delft hoef je 
alleen maar omhoog te 
kijken om te zien hoe de 
stad er vroeger uitzag: 
op het golvende plafond 
staat een stadskaart van 

1877 met de waterwegen van toen erop. 
Het in 2015 geopende station combi-
neert moeiteloos oud met nieuw: de 
pilaren zijn bedekt met hedendaags 
Delfts blauw. Vanaf het station leidt 
de Barbarasteeg direct naar de Oude 
Delft, pal in het oude stadscentrum 

met zijn mooie stadsstraatjes. Deze 
oudste gracht van Delft – ‘delf ’ is een 
verouderd woord voor gracht – staat 
vol herenhuizen én studentenvereni-
gingen en telt maar liefst elf bruggen. 
Volgens sommigen is Het Stads-Kof-
fyhuis dé huiskamer van Delft. Het is 
hoe dan ook een goede stop voor een 
kopje koffie of een pannenkoek. Aan 
de rechterkant van de gracht biedt Uit 
de Kunst naast koffie ook kleding en 
kasten. Net voor de indrukwekkend 
oprijzende Oude Kerk geven twee 
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In het bezit van een NS-abonnement? Koop dan een  
NS Meereiskaart voor slechts € 8,95 en reis samen  
naar Delft. Kijk in het bonnenboekje. S T E D E N T R I P

Delft barst bijna uit elkaar van de 
historie. Maar de stad biedt ook 
hippe horeca en winkels op het 
gebied van design en lifestyle. Een 
wandeling door de stad gaat dan ook 
vanzelfsprekend langs oud en nieuw. 
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Straatje van Vermeer
Op de hoek naar de Voldersgracht ruikt 
het naar de gebakken vis van de Vis-
bank, met zijn opvallende groene luifels. 
De Visbank leunt tegen de markante 
zeventiende-eeuwse Koornbeurs aan. 
Hier, aan de Cameretten, begon vroeger 
het domein van de lakenvolders. Er werd 
handel gedreven en in de Voldersgracht 
spoelden de lakenvolders het vuil uit 
de gevolde (vervilte) lakens. Aan deze 
gracht met zijn prachtige geveltjes vind 
je nu een paar van de leukste winkeltjes 

en horecagelegenheden van Delft, en 
vaak een combinatie van beide. Zo is er 
Pleck, een lunchcafé met woonaccessoi-
res van Delftse kunstenaars. Bij buur-
winkel INSTORE conceptstore kun je 
terecht voor kleding, lingerie, hebbedin-
getjes, een nieuwe coupe én bloemen. 
En dan is er nog KEK Delft, in de stad 
welbekend om zijn uitgebreide menu-
kaart, huiskamergevoel en originele 
cadeau-aanbod. Over de Voldersgracht 
ging het gerucht dat hier het beroemde 
straatje van Johannes Vermeer te vinden 
zou zijn. Vermeer was namelijk geen 
onbekende aan deze gracht. Zijn vader 
had er een herberg en het Sint Lucas 
Gilde was er gevestigd – waar Vermeer 

hoofdman van de schilders was. In een 
reconstructie van dat pand zit nu het 
Vermeercentrum, waar leven en werk 
van Vermeer centraal staan. Sinds kort 
weten we dat we de Voldersgracht uit 
moeten lopen om in ‘Vermeers’ straatje 
te komen. Op de Vlamingstraat, een 
rustige gracht met woonhuizen, zit tus-
sen nummer 40A en 42 een steegje met 
een donkergroene deur ervoor. Daar was 
het! Vanaf 25 maart hangt er een bord 
met het oorspronkelijke straatje van 
Vermeer erop afgebeeld, voor een goede 
vergelijking van toen en nu. 

Stadspark
Wie behoefte heeft aan wat heden-
daagse architectuur, slaat vanaf de 
Vlamingstraat rechtsaf voor het knusse 
Doelenplein. Aan dit populaire horeca-
plein staat het moderne Poortgebouw, 
met filmhuis Lumen en eigen winter-
tuin. Deze tuin, met inpandige balkons, 
kijkt uit op de Doelentuin, een bijzonder 
stadspark van 3500 vierkante meter 

in Delft om zijn handgemaakte tassen, 
sieraden, kunst, meubels én lunch. 
In de aansluitende Hippolytusbuurt, 
vernoemd naar Delfts’ patroonheilige, 
is het overigens ook goed lunchen in 
het voormalige postkantoor. Café ’t 
Postkantoor heeft een groot terras en 
een kaart met gebakken eieren en tos-
ti’s. Aan het einde rechts zit de Nieuw-
straat, met een keur aan hedendaags 
keramiek in Galerie Terra Keramiek en 
het bijzondere retro-lifestylewinkeltje 
OpNieuw & Leuk. 

opeenvolgende poortjes links toegang 
tot het Sint Agathaplein. Daar was ooit 
het rijkste nonnenklooster van Delft 
gevestigd. Ook interessant: Willem van 
Oranje koos het gebouw in de zestiende 
eeuw als zijn woon- en werkverblijf, en 
werd er in 1584 vermoord. De kogelga-
ten in de muur zijn nog steeds te zien in 
Museum Prinsenhof Delft, waar de Ne-
derlandse geschiedenis centraal staat. 

Ambachtelijke croissants
Aan het Sint Agathaplein zit ook het 
Prinsenkwartier, waar zowel het heden 
als het verleden te vinden is. Tegenover 
Museum Prinsenhof Delft zit Kouwen-
hoven, een snoepwinkeltje uit groot-
moeders tijd. Directe buur is HYPO 
Kunstsuper, waar vijftig kunstenaars 
hun werk etaleren en te koop aanbie-
den. Via twee poortjes loop je terug om 
de Oude Delft over te steken naar de 
Oude Kerkstraat. Hier vind je de oudste 
kerk van Delft en het graf van Johannes 
Vermeer. Zo kom je ook langs Patisse-
rie Michel, waar manden vol ambach-
telijke croissants, Franse pains en een 
vitrine met de heerlijkste viennoiseries 
lonken. In dezelfde straat verhuurt De 
Etalagefabriek planken en zelfs hele 
kasten aan creatievelingen die kunst, 
design of vintage willen tonen en ver-
kopen. Aan het eind Oude Kerkstraat 
loop je zo tegen Lu-st (Lunch-Style) in 
de Voorstraat aan. Een household name 
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Leonie Hulselmans werkt bij KEK Delft:  
‘Mijn tip is INSTORE, een bohemien style kap-
per annex kledingwinkel, met een bloemen-
corner. De winkel is een weerspiegeling van 
de eigenaren. Ook een aanrader: bij By Marlies 
vind je leuke betaalbare merken. De winkel is 
klein; het is alsof je bij Marlies thuis bent.’ 

Station Delft Elektrische tuktuk van 
DAM Nederland

Markt

Café ’t Postkantoor

KEK Delft

Uit de Kunst

De Porceleyne Fles



groot. Iets verderop ligt de Schutter-
straat, waar particulieren de vrije hand 
kregen in het stadsontwerp. Verrassend 
genoeg straalt de straat toch eenheid uit 
en geeft een mooi uitzicht op de oude 
TU-bibliotheek met fraaie toren. Maar 
je kunt ook vanaf de Vlamingstraat 
naar links, voor een bezoekje aan Het 
Waarenhuis aan het Vrouwenregt, waar 
ze Delfts blauw met een twist verkopen. 
Bij buurman Van der Burgh Chocolaad 
wil je nooit meer weg: handgemaakte 
chocola in de bijzonderste smaken en 
kunstige wikkels geurt je tegemoet. 
Vanuit de winkel heb je uitzicht op de 
achterkant van de Nieuwe Kerk, die rank 
boven de Markt uittorent. Aan de andere 
kant domineert het Stadhuis met zijn 

rode luiken de Markt, die zich met zijn 
120 bij 50 meter een van de grootste his-
torische marktpleinen van Europa mag 
noemen. Naast de vele souvenirwinkels 
valt Milo Design Gifts op, dat vol staat 
met trendy cadeauartikelen. Voor ’s 
avonds is hier keus genoeg met restau-
rants als De Sjees en Sesam en Spijs. 

Hedendaags design
Achter de Markt loopt de Oude Langen-
dijk, waar Hills & Mills een bijzondere 
kaart voert, die de Indiase keuken met 
de westerse combineert. Seven Days, 
er direct naast, biedt ook al weer die 
combinatie van koffie, taart met (vooral 
veel) meubels en woonaccessoires. En 
een paar deuren verder zit The Little 
Green Bag, een walhalla voor tassenlief-
hebbers, met merken als Cowboysbag, 
Fred de la Bretonnière en My Paper Bag. 
Wie nog puf heeft, loopt even door naar 
de Beestenmarkt waar café Kobus Kuch 

vermaard is om zijn appeltaart en de vele 
terrassen doorgaans goed gevuld zijn. 
Een mooie afsluiter is de Porceleyne Fles, 
de enige overgebleven Delftse aarde-
werkfabriek uit de zeventiende eeuw, net 
buiten het stadscentrum. Neem om er te 
komen de elektrische tuktuk van DAM 
Nederland. Lekker duurzaam! Vanaf 
de witte bankjes in het vrolijke blauwe 
wagentje – met doorzichtige regenkap 
bij slecht weer – zie je de Delftse straatjes 
voorbijtrekken. De Porceleyne Fles toont 
uitgebreid en aantrekkelijk alles over 
Delfts blauw. Dat ook hedendaagse desig-
ners als Marcel Wanders zich wagen aan 
het traditionele Delfts blauw is eens te 
meer een illustratie van de verrassende 
combinatie van oud en nieuw die Delft te 
bieden heeft.  
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Station Delft is rechtstreeks te bereiken vanuit onder meer 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag Centraal en Eindhoven. 
Kijk op ns.nl

Op NS-station Delft is een OV-fiets te huur.  
Kijk op ov-fiets.nl

spoorvoordeel

Kijk in het bonnenboekje

   Koop een NS Meereiskaart voor 
slechts € 8,95 en reis samen naar Delft. 
Kijk in het bonnenboekje.

   Na een lunch bij Lu-st kun je er weer 
tegenaan. SPOOR-lezers krijgen 50% 
korting op een complete lunch. 

   Bekijk alle Delftse bezienswaardig-
heden vanaf het water met Rondvaart 
Delft. Geniet samen van een rondvaart 
voor de prijs van een. 

   Het wereldberoemde schilderij Het 
straatje van Johannes Vermeer is nu te 
zien in Museum Prinsenhof.  
De 2e persoon mag gratis mee.

   Even pauzeren met een Delftse lek-
kernij? Bij Stads-Koffyhuis krijg je de 
tweede Delftse donder met koffie of 
thee gratis. 

Agenda
25 MAART T/M 17 JULI 
Het Straatje van Vermeer hangt van 25 
maart t/m 17 juli in Museum Prinsenhof 
Delft. Rode draad in de hieraan gekop-
pelde tentoonstelling over leven en werk 
van Johannes Vermeer is de zoektocht 
naar de locatie van dit straatje. 
SINT AGATHAPLEIN 1, PRINSENHOF-DELFT.NL

Tijdens Levende Etalagedag, op zater-
dag 2 april, bieden de Delftse straatjes 
etalagetheater, proeverijen en leuke 
acties. 
LEVENDEETALAGE.NL

Op zaterdag 2 en zondag 3 april staat 
Delft in het teken van het festival Delft 
Moves, een weekend vol dansdemo’s en 
performances. Zelf aan de slag kan ook 
tijdens de workshops van Kids DJ  
(voor klein) en de Just Dance Live Party 
(voor groot). DELFTMOVES.NL

De Delftse grachten – de Hippolytus-
buurt, Wijnhaven en Voldersgracht 
– staan vanaf half april elke donderdag 
en zaterdag in het teken van antiek en 
curiosa tijdens een uitgebreide markt.
DELFT.NL

Vlakbij het historische centrum is op  
15 en 16 juli Westerpop bij het Stan-
islas College. Het popfestival is gratis 
toegankelijk. WESTERPOP.NL 
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 Station 
Delft

1  Museum Prinsenhof en Prinsenkwartier, Sint Agatha - 
plein 4 2  Stads-Koffyhuis, Oude Delft 133  3  Uit de Kunst, 
Oude Delft 140 4  Patisserie Michel, Oude Kerkstraat 3 
5  De Etalagefabriek Oude Kerkstraat 8 6  Lu-st, Voorstraat 8  
7  Zinderin, Choorstraat 47 8  Café ’t Postkantoor, Hip po  lytus-

buurt 14 9  OpNieuw & Leuk, Nieuwstraat 6A 10  Galerie Terra  
Keramiek, Nieuwstraat 7 11  Museum Paul Tetar van Elven,  
Koornmarkt 67 12  Pleck, Voldersgracht 17A 13  INSTORE,  
Volders gracht 18 14  KEK Delft, Volders gracht 27 15  Straatje  
van Vermeer, Vlamingstraat 40-42 16  Het Waarenhuis, 
Vrouwenregt 3 17  Van der Burgh Chocolaad, Vrouwenregt 
2 18  Milo Design Gifts, Markt 89 19  Little Green Bag, Oude Lan-
gendijk 9 20  Seven Days, Oude Langendijk 7A 21  Hills & Mills, 
Oude Langendijk 6 22  By Marlies, Beestenmarkt 13
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Stadhuis  door architect 
Hendrick de Keyser

Galerie Terra Keramiek

Lu-st

Little Green Bag

Werk van Hugo Kaagman  
in de Bonte Ossteeg

‘Vermeers straatje’ 
Tips van Noëmhi de la Parra, zelf werkt ze 
bij Patisserie Michel: ‘Bij lunchcafé VRIJ heb 
ik alles geprobeerd en echt álles is lekker. 
Hun koffie móét je proeven. Het wordt 
gerund door een vakvrouw bij wie de liefde 
voor horeca eraf spat. Ook bij KEK Delft kom 
ik graag: iedereen is er altijd vrolijk.’ 


