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AFLEVERING 7: Kunst in Delft  

In Delft is veel kunst te zien. Naast de kunst in verschillende musea, 
galeries en ateliers is er ook veel kunst op straat te zien.  

Geert de Vries stelde een kunstwandeling samen 
langs zestig Delftse kunstschatten. Op 
www.kunstwandelingdelft.nl kun je gratis een 
plattegrond downloaden. Bovenaan de 
plattegrond vind je een QR-code. Door deze code 
met je mobiele telefoon of tablet te scannen, kun 
je tijdens de wandeling van elk object de 
achtergrondinformatie lezen. 

Kun of wil je de QR-code niet gebruiken dan kun 
je ook op de site klikken op ‘Meer informatie over 
de kunst op straat’. Je kunt dan ook de informatie 
over de kunstwerken lezen. 

De route begint bij het station, maar je hoeft 
natuurlijk niet persé bij het station te 
beginnen. Je kunt beginnen en eindigen waar 
je wilt, en ook een deel van de route lopen. 
De totale route is 6 kilometer. 

 

 

 

Heb je de smaak te pakken dan kun je ook naar Land 
Art Delft. Aan de Rotterdamseweg 205 ligt het 
landschapspark midden in de natuur. Het park telt 
ruim 70 kunstwerken en is vrij toegankelijk. 
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Er is een ‘binnenringroute’ en een ‘buitenringroute’. 
De laatste is ook op de fiets te doen. In de 
buitenring vind je ook de Tulpenvaas en het 
Melarium (bijenhuis) 

 

In het midden van het 
gebied vind je een 
groot terras en een 
binnenruimte. Hier kun 
je voor € 5,- een 
boekje kopen met 
plattegrond en 
beschrijvingen van de 
kunstwerken. 

 

 

 

De Japanse kunstenaar Kouji Ohno heeft werk gemaakt voor Land Art 
Delft. Als je naar Land Art Delft wil wandelen of fietsen dan kun je gaan 
via Mekelweg, Heertjeslaan, Thijsseweg en Melariumpad. Dan zie je twee 
sculpturen van Kouji Ohno:  

 de olifant in de vijver voor het 3mE gebouw aan de Mekelweg 
 de fiets op de hoek van de Heertjeslaan en de Thijsseweg  

Op het Melariumpad ga je dan over de Symbiobrug van de Griekse 
ontwerper Rafail Gkaidatzis (www.architectuur.nl/nieuws/rode-stalen-
draagconstructie-symbiobrug/). 

Er is ook heel veel kunst buiten de binnenstad, het is teveel om in dit 
verband allemaal te noemen, voor geïnteresseerden zie de websites:  

 delft.kunstwacht.nl/  
 nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_beelden_in_Delft 

 

 


