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AFLEVERING 13: Wandel- en speurtocht door 
Binnenstad Noord – extra editie 2022 
 

Ter gelegenheid van de ‘Buurten in Binnenstad Noord’, de derde jubileumactiviteit 
van BBN die 2 oktober 2022 plaatsvond, is deze tocht gemaakt. We plaatsen hem 
ook in de rubriek ‘Lekker weg in eigen stad’, omdat de tocht prima geschikt is om ook 
later te doen. Dit document bevat de vragen; de antwoorden zijn elders te vinden in 
deze rubriek. 

 
■ Deze wandeling gaat vooral door kleine straatjes en stegen van deze buurt; je  
   komt door smalle doorgangen en je ontdekt verrassende hoekjes.    
■ Het is geen wedstrijd; gewoon genieten van vaak onbekende stukjes Delft. 
■ tijdsduur: ongeveer 1 uur. 
■ De vragen zijn vooral bedoeld voor kinderen  
■ De vragen staan cursief gedrukt.  
■ Veel plezier en veel succes! 
 

De start is bij Ipse de Bruggen (Paardenmarkt), ga vanaf de ingang gezien rechtsaf, 
en ga door de poort naar binnen bij het Hofje van Pauw.  
  1. Waarvoor diende het kleine stenen gebouwtje dat in het midden van het  
              hofje staat? 
 
Loop rechtdoor helemaal naar het eind van het Hofje, dan naar links en in de hoek: 
door de laatste deur! Je komt dan via een overdekte doorgang, daarna ietsje naar 
links en dan kom je verder lopend uit op de Verwersdijk. 

Ga hier linksaf en direct daarna weer linksaf: je loopt nu door de Van der 
Mastenstraat. Ga net vóór het Hofje van Gratie (dat zijn 7 mooie, dezelfde huisjes 
op een rij aan de linkerkant) rechtsaf; dit is een doorgang met aan de linkerkant een 
groot geel hekwerk. 
  2. Hoeveel schoorstenen tellen de huisjes van het Hofje van Gratie in totaal? 
 
Je komt bij een piepklein speeltuintje; hier rechts aanhouden, je loopt door een 
smalle gang en komt opnieuw uit op de Verwersdijk.  
  3. In de smalle gang moet je oppassen voor los vliegende ….. 

Ga linksaf, en dan direct weer linksaf: je bent nu in de Doelenstraat. 
  4. Welke vogel is hier op een muur geschilderd als ode aan C. Fabritius? 
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Ga na nr. 47 meteen rechtsaf; loop rechtdoor door een steegje, en ga (voor het 
speeltuintje) linksaf. Je bent nu op het Schuttersveld. Ga bij de eerste mogelijkheid 
rechtsaf; je komt nu uit op de Doelentuin. 
  5. Bij de ingang van de Doelentuin zie je een mozaïek op de grond; wat staat  
              daar geschreven? 

Loop door deze tuin, en ga daarbij schuin naar links, naar de hoek van Lakenraam 
en Schutterstraat. Meteen links van de nieuwbouw (met rode bakstenen) van de 
Schutterstraat is een smalle doorgang; ga hierin verder. Je steekt dus de straat over. 

Ga op het eind rechtsaf, door een zwart hekje en loop verder in deze smalle 
doorgang, met in het midden enkele bomen op een rij. 
Ga verder achterlangs de huizen door een donker steegje en ga na opnieuw een 
zwart hekje meteen linksaf.  
  6. Je ziet hier een stenen beeld van het hoofd van een ….. 
 
Vervolg je route achter de huizen en ga bij een stalen rooster met klimplanten (je 
loopt er bijna tegenaan) naar rechts. 

Na ongeveer 25 meter kom je weer uit op de Schutterstraat; je kijkt aan tegen het 
Filmhuis. 
  7. Wat staat op de roestbruine muur geschreven?  
 
Ga linksaf; je komt nu uit op de Pluympot.    
  8. Tegen enkele muren zie je 3 voorwerpen die normaal niet zo hoog hangen.  
               Wat zie je? 
 
Ga linksaf de Pluympot in en op het eind van de Pluympot linksaf; je bent nu op het 
Rietveld. Aan de hoge waterstand is te zien dat je nu loopt in een zeer laag gelegen 
deel van Delft. 

Ga na ongeveer 100 meter rechtsaf over het voetgangersbruggetje. 
Na het bruggetje meteen linksaf; je loopt nu aan de zuidzijde van het Rietveld. 
Ga rechtsaf de Houthaak in.  

Eind van de Houthaak: rechtsaf (we volgen braaf het verkeersbord), je bent nu op de 
Vlamingstraat. Ga over het voetgangersbruggetje en daarna meteen linksaf. 

Na nr.79 is een ijzeren poort; ga hierdoor (dat mag!) 
   9. Welk muziekinstrument staat afgebeeld in deze doorgang bij nr. 66? 
 
Ga bij het einde van deze doorgang linksaf; je loopt nu door de Trompetstraat. 
 
Sla op het eind van de Trompetstraat linksaf; je loopt nu op de Oosterstraat. 
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Loop aan de overzijde van deze straat. Loop door tot de ‘Rietveldse Toorn’ en 
vervolg de route op het voetpad langs de Schie. 
   10. Welk jaartal staat vermeld bij de ‘Rietveldse Toorn’? 

Loop verder langs het water; het heet hier nu Oostplantsoen. Links staat een groot 
statig gebouw. Dit was de vroegere bibliotheek van de TU, daarna was hier de 
faculteit Weg- en waterbouwkunde gevestigd, en nu heeft het een woonbestemming. 
   11. Hoeveel beelden zie je boven de ingang? 

Op het eind van het voetpad loop je langs het gebouw van de roeivereniging DDS. 
   12. Waar staan de letters DDS voor? 

Onderdeel van het gebouw van DDS is de St. Huybrechtstoren. 
   13. In welke eeuw werd deze waltoren gebouwd? 

Vervolg de route links van de weg. Ter hoogte van de Plantagebrug zie je aan de 
linkerkant van de weg een klein bordje met knooppunt 62 van het Fietsroutenetwerk 
Haaglanden. 
   14. Naar welke knooppunten kun je vanaf nr. 62 fietsen? 

Volg het voetpad, dat lichtjes omhoog gaat. Na enige tijd zie je aan je linkerkant het 
beeld ‘Gedenkteken voor hen die vielen’. Hier wordt de 4 mei herdenking 
gehouden. 
   15. Wanneer werd dit beeld gemaakt? 

Ga na het beeld direct linksaf en ga als je de ‘Delftsche Schoolvereeniging’ ziet 
rechtsaf.  
   16. Wanneer werd de eerste steen van dit schoolgebouw gelegd? 

Ga vervolgens linksaf, de Vernieuwde Boogerd in. Loop door tot je aan de 
linkerkant muurschilderingen ziet.  
   17. Welk bekend stripfiguur is op de laatste schildering getekend? 
 
Ga na de laatste muurschildering rechtsaf en meteen vóór nr. 36 linksaf, een smal 
steegje in. Na ongeveer 15 meter linksaf, de Kleine Boogerd in. 
Vervolg je weg tussen nr. 14 en nr. 16; dit is een smalle doorgang met links een 
aparte muur met stalen wapening met daarachter lavastenen. 
 
Ga bij de ingang van speeltuin Geerweg rechtsaf en na 20 meter linksaf. 
Je komt nu uit bij de Kantoorgracht.  
Sla linksaf en ga na ongeveer 20 meter rechtsaf over het voetgangersbruggetje. 
Loop na het bruggetje rechtdoor.  
  18. Hoe heet het gebouw waar je met een bal kegels om moet gooien? 

Je bent nu weer op de Paardenmarkt, waar deze wandeling begon. 
Einde van deze wandel- en speurtocht. 


