Stadswandeling in Delft

Korte wandeling door Delft
info: www.pietnowee.com

Start bij de Nieuwe Kerk in Delft, dit is de kerk met de hoogste toren (108 meter) en is goed
te vinden. Bezoek de kerk en koop een gecombineerd toegangskaartje voor deze kerk en de
Oude Kerk. De kerken zijn op zondag voor bezichtiging gesloten.
Als men de kerk weer uit komt dan ziet men links de Maria van Jessekerk, de kerk met de
twee torens. Deze kerk is vaak op donderdagmiddag en zaterdagmiddag vrij te bezichtigen,
het is een mooie kerk. Deze kerk kan ook aan het eind van de wandeling bezocht worden.
Recht tegenover de Nieuwe Kerk staat het Stadhuis, loop daar naar toe en ga achter het
stadhuis door een smal steegje naar de Boterbrug (bruggetje over, iets naar links en gelijk
weer rechts). De Boterbrug is de langste brug van Delft en is een straat die men uit moet
lopen. Aan het eind rechtsaf richting de Oude Kerk, goed te zien is dat de toren scheef staat.
Men is dan op het Oude Delft, een gracht met links en rechts een straat waar enkele mooie
gebouwen staan.
De Oude Kerk kan men bezichtigen (kaartje al gekocht in de Nieuwe Kerk). In de buurt van
de Oude Kerk is het Prinsenhof en is ook te bezichtigen.
Afhankelijk van het seizoen zou men de wandeling af kunnen sluiten met de rondvaartboot.
Opstapplaats: Ga terug naar het steegje achter het stadhuis, als men het bruggetje af komt
niet de Boterbrug op gaan maar links af gaan, verderop liggen de boten.
I.p.v. de rondvaartboot verder wandelen:
Ga naar de Maria van Jessekerk (kerk met de twee torens), bezoek deze indien nog niet
gedaan. Daar in de buurt is de Beestenmarkt, een mooi plein met leuke horeca. Vraag daar
de weg naar de Oostpoort. Bij de Oostpoort in de buurt is een prachtig hofje, het
Klaewshofje. Adres Oranje Plantage 58/77, verscholen achter een grote groene deur.
Een prettige wandeling gewenst.
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