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ALGEMEEN

Dit jaar zijn er 43 monumenten te bezichtigen.  
Het eigendom is in handen van kerken, stichtingen, 
bedrijven of de universiteit. We vragen u om elk 
 monument met respect te bezoeken en u te houden 
aan de regels van het betreffende monument.
Een kleurcode geeft aan op welke dag(en) de  locaties 
open zijn.

   Zaterdag  -  Saturday only   

   Zaterdag & zondag  -  Saturday & Sunday  

   Zondag  -  Sunday only

Informatiepunt en vertrek wandelingen
Het informatiepunt is dit jaar in het Stadhuis, Markt 87 
(monument nr. 18 in dit boekje). Tevens vertrekpunt van 
de wandelingen door het Gilde Delft.
   
Gebarentolk

Op een aantal locaties worden rondleidingen 
gegeven inclusief NGT gebarentolk.  
Deze activiteiten zijn in het programma te 
herkennen aan een speciaal embleem.

Parkeren
Kijk op parkerendelft.com

www. openmonumentendagdelft.nl

Toegankelijk voor minder validen
Accessible for disabled

Deels toegankelijk voor minder validen
Partially accessible for disabled

Interessant voor kinderen
Interesting for children

Muziekprogramma
Musical program

Verhalenvertellers
Story tellers

Bij veel locaties staan een of meerdere iconen. 
Deze hebben de volgende betekenis:

Wij danken iedereen hartelijk die ons, praktisch of  financieel, 
ondersteund heeft bij de totstandkoming van Open 
 Monumentendag Delft 2022.
Zonder deze steun is de realisering van dit evenement niet 
mogelijk.
Wij wensen u én natuurlijk alle bezoekers een hele mooie editie 
toe!
 

Bestuur Stichting Open Monumentendag Delft

FOTO OMSLAG 
Kantongerecht / The Court

06-30004145
pnontwerp@icloud.com

mooi  Delft.

Ambachtshof 1, 2632 BB  Nootdorp  -  015  310 92 94  -  info@sande.nl  -  www.sande.nl

Visie op kwaliteit

Drukkerij Van de Sande 
combineert vakmanschap en 
innovatie, vooral als het gaat 
om professioneel drukwerk. 
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DE WATERTOREN                           
Kalverbos 22  

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Zondag  12.00 – 17.00 uur                     

De 29 meter hoge watertoren, met een waterreservoir van 
600.000 liter, werd in 1895 gebouwd om de stad van drink-
water te voorzien. Het is gebouwd in neorenaissancestijl 
en is voorzien van een met kantelen omgeven dakterras. 
Gemeente architect Martinus Hartman ontwierp de toren als 
traditionele baksteenconstructie met decoratief metselwerk. 
In 2007 is de toren inwendig verbouwd; het ijzeren reservoir is 
behouden. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als werk- 
en vergaderruimte. In het ondergrondse pomphuis is een 
centrum voor hedendaagse kunst en ecologie gevestigd.    

The 29-metre-high water tower, with its reservoir  containing 
600,000 litres, was built in 1895 to supply the city with  drinking 
water. It is built in neo-Renaissance style and features a crenel-
lated roof terrace. City architect Martinus Hartman designed 
the tower as a traditional brick construction with decorative 
masonry. In 2007, the tower went through an interior reno-
vation whereby the original iron reservoir was preserved. 
Today, the building is used as a work and meeting space. The 
underground pump house houses a centre for contemporary 
art and ecology.    
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ZATERDAG & ZONDAG

 

 

HEINDE EN VER 
Zocherweg 9                                                            

Zondag    12.00 – 17.00 uur

Voormalig gemeenschapsgebouw De Tent van de Gist- en 
 Spiritusfabriek, gebouwd te midden van arbeiderswoningen in 
het Agnetapark. Het originele houten gebouw uit 1886 werd 
in 1914 vervangen door dit gebouw met een grote toneelzaal 
en biljardruimte. Henri Evers, hoogleraar aan de Technische 
Hogeschool Delft, ontwierp het in late Jugendstil. Ronde trap-
toren met spiraalvormig oplopend lint van blauw geglazuurde 
stenen, bekroond met een koperen koepel. Uit dezelfde 
periode dateert de muurschildering in de grote zaal. Tot 1990 
had De Tent een sociaal-culturele functie. Tegenwoordig is het 
een restaurant.  

Former community centre The Tent of Royal Dutch Yeast- and 
Spirits Factory, surrounded by workers’ houses in the Agneta-
park. The original wooden building from 1886 was replaced in 
1914 by this building with a large theatre hall and billiard room. 
Henri Evers, professor at the then Technical College, designed 
it in late Jugendstil. Round staircase tower with ribbon of blue 
glazed stones spiralling up, crowned with a copper dome. 
Mural from the same construction period in the main hall. 
Nowadays it is a restaurant. 
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VOORMALIGE WONING VAN 
TUTEIN NOLTHENIUS
Nieuwe Plantage 48

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur

Herenhuis in classicistische vormentaal (1884).  Woonhuis 
van kunstverzamelaar en industrieel Hugo Tutein  Nolthenius, 
van 1898-1920 directeur van de Nederlandsche Olie fabrie-
ken (later Calvé). Hij woonde met zijn kunst verzameling 
op de eerste verdieping. Op de begane grond  bevonden 
zich de dienstvertrekken en keuken. Aandachts trekker is 
de fraaie tuin, een restant van het origineel  (2 ha) dat de 
bekende tuinarchitect Leonard Springer in 1911 aanlegde. 
Een groot deel ervan moest in de jaren ’30 wijken voor 
de aanleg van de Reineveldbrug. Enkele onderdelen zijn 
behouden gebleven.

Town mansion dating from around 1883. For many years 
occupied by art collector and industrialist Hugo Tutein 
 Nolthenius, who lived on the first floor, surrounded by his 
art. On ground-floor level were the servants’ quarters and 
kitchen. A most striking feature of the house is its excep-
tionally beautiful garden, a small remnant of the original 
5-acre design by architect Leonard Springer from 1911.  A 
large part of the garden had to make way in the 1930s for 
the construc tion of Reineveld bridge. Several sections have 
been preserved. 

ZATERDAG
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LUTHERSE KERK
Noordeinde 4a 

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur

Van oorsprong kapel (1445) van het naastgelegen Sint Joris 
Gasthuis. In 1647 werden nieuwe vloeren en vensters aan-
gebracht. Sinds 1764 eigendom Lutherse Gemeente. Tussen 
1764 en 1768 is het schip verbouwd en voorzien van de huidige 
voorgevel, ontworpen door stadsarchitect Nicolaas Terburg. 
Het sierlijke torentje dateert nog uit de Middeleeuwen. Histo-
risch Van Oeckelenorgel. Orgeltribune en kansel in Lodewijk 
XIV-stijl. Bij restauratie in de jaren ’60 werd het voormalige koor 
heringericht, onder meer als sacristie. Verscholen naast de kerk 
staat de kosterwoning met neogotische voorgevel (1881).   

Originally the chapel (1445) of adjacent Saint Joris Hospital. 
New floors and windows were installed in 1647. Owned by the 
Lutheran Church since 1764. Between 1764-1768, the nave was 
rebuilt and present facade was added, designed by city archi-
tect Nicolaas Terburg. Ornate turret dates back to the Middle 
Ages. Historical organ by Van Oeckelen. Organ tribune and 
pulpit in Louis XIV style. During the sixties, the former nave 
was refurbished, a.o. as a sacristy. Hidden away next to the 
church is the verger’s house, with neo-Gothic facade.  
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HUYBRECHTSTOREN
Oostplantsoen 140 

Zondag  12.00 – 17.00 uur

De waltoren (begin 16e eeuw) maakt deel uit van de mid-
deleeuwse stadsomwalling. De toren is vernoemd naar de 
patroonheilige van de jagers, Sint-Hubertus. Sinds 1914 in 
gebruik bij roeivereniging De Delftsche Sport. In dat jaar 
werd het complex gerestaureerd naar ontwerp van bouw-
kundestudent Han van Meegeren, de latere meestervervalser. 
De verdwenen bovenste verdieping werd gereconstrueerd 
en er werden enkele vensters aangebracht in traditionele 
vorm. Ernaast kwam een botenloods in historische stijl, die 
ondergronds als betonconstructie doorloopt. In 2005-2006 in 
moderne stijl verbouwd en uitgebreid.

This wall tower was built in the 16th century as part of the 
medieval ramparts. Named after St Hubert, the patron saint 
of hunters. Since 1914 it has been used by rowing club De 
Delftsche Sport. That year it was restored to a design by 
architecture student Han van Meegeren, who later became 
known as a master forger of paintings. Several windows were 
added in traditional style. Next to the tower, a boathouse was 
built in historical style, which was modernised and expanded 
in 2005-2006. 

ZONDAG
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HISTORISCH JORIS 
Sint Jorisweg 2 

Zondag  12.00 – 17.00 uur 

Het voormalig Sint Jorisgasthuis, nu GGZ Delfland, lag vroeger 
tussen het Koningsplein en de Geerweg. In 1894 werd het 
uitgebreid met het ‘buitengesticht’, dat vanaf de Oostsingel 
bereikbaar was. Van het complex met diverse paviljoens zijn 
alleen de vroegere directeurswoning Villa Maria aan de Oost-
singel en het hoofdgebouw met kapel behouden. Ontwerp 
in neorenaissancestijl door stadsarchitect Martinus Hartman. 
Kapel met bijzondere kapconstructie: zogenaamde hammer-
beam-spanten. In het hoofdgebouw bevindt zich een museum, 
gewijd aan de geschiedenis van de instelling en de verpleging 
van psychiatrische patiënten.   

The former Saint Joris Hospital, now GGZ Delfland, used to be 
situated between Koningsplein and Geerweg. In 1894 it was 
expanded with several pavilions named the “outside institute”. 
Only the former director’s house Villa Maria at Oostsingel and 
the main building with a chapel attached to it are preserved. 
Designed in neo-Renaissance style by city architect Martinus 
Hartman. The chapel has a special roof construction, with 
so-called hammerbeam trusses. The main building is now a 
museum dedicated to the history of nursing of the mentally ill.  
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ZONDAG
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GEREEDSCHAPMUSEUM MENSERT
Drie Akersstraat 9

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag  12.00 – 17.00 uur

Vanaf de stadsbrand (1536) werd op deze plek bier gebrouwen 
door vooraanstaande families. De Gekroonde P (Voorstraat) 
stamt uit circa 1630 en was begin 20e eeuw de laatst over-
gebleven bierbrouwerij van Delft. Het bedrijf sloot in 1922 haar 
deuren. In 1992 werd het voormalige koelgebouw hersteld en 
verbouwd. De toen aangebrachte dakopbouw herinnert aan 
de vroegere houten opbouw met koelroosters. De voormalige 
brouwerij annex school (Voorstraat) is verbouwd tot apparte-
mentencomplex. Interessante museumcollectie, voorname-
lijk gericht op de bouwnijverheid, met onder andere oude 
gereedschappen.  

From the city fire of 1536, beer was brewed on this spot. The 
Crowned P in Voorstraat dates from around 1630. Early 20th 
century, it was the last remaining beer brewery of Delft. The 
company closed its doors in 1922. In 1992, the cold storage 
building was restored and completely renovated. The new 
roof is reminiscent of the original wooden structure with side 
vents. The former brewery/school was converted into apart-
ments. Interesting museum collection, mainly focusing on the 
construction industry, displaying a range of old tools.
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ZATERDAG & ZONDAG

DE BUCCANEER  
Paardenmarkt 1  

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur

Dit voormalige artilleriemagazijn voor de Staten van  Holland 
en West-Friesland werd vanaf 1671 in een aantal fasen 
gebouwd. Het gebouw aan de Paardenmarkt is het oudste 
deel. Het heeft een bijzondere kap van twee evenwijdige 
zadeldaken. Het tegenoverliggende gebouw dateert uit 1746, 
met een iets jongere kap (1828). Deze is al even bijzonder van-
wege zijn enorme, spitsboogvormige spanten. Het complex 
is grondig gerenoveerd. Het grootste deel is nu in gebruik als 
centrum voor innovatieve bedrijven in de offshore- en energie-
sector (Buccaneer) en als restaurant (Kruydt). 

This former artillery warehouse for the States of Holland and 
West Frisia was built in phases from 1671. The long building on 
Paardenmarkt is the oldest part, with two parallel gable roofs. 
The opposite building dates from 1746, with a slightly younger 
roof (1828) which is equally special because of its huge, poin-
ted rafters. After a big renovation spanning more than five 
years, the largest part is now used as a centre for innovative 
companies in the offshore and energy sector (Buccaneer) and 
as a restaurant (Kruydt).  
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OUD-KATHOLIEKE KERK VAN  
DE HH MARIA EN URSULA
Bagijnhof 21

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag  13.00 – 17.00 uur

De door Gerard Gise ontworpen oudkatholieke schuilkerk 
(1743) is voorzien van een zeer weelderig, barok stuc interieur. 
Altaarstuk van Jacob de Wit (1747), voorstellende de Opdracht 
in de Tempel. Beelden aan weerszijden van het altaar (1744) 
van Franciscus Maes. De oorspronkelijke kleuren in het 
 interieur zijn bij een restauratie in 1960 in ere hersteld. Het 
kleurenschema van de altaarwand is in 2013 gewijzigd na 
eerder kleuronderzoek.       

Clandestine, Old-Catholic church, built in 1743 after a design 
by Gerard Gise, with very opulent, Baroque stucco interior. 
Altarpiece (1747) by Jacob de Wit, depicting The Presentation 
in the Temple. Sculptures by Franciscus Maes on either side of 
the altar (1744). Original colours of the interior were restored 
during a renovation in 1960. The last restoration took place 
in 1993. This church, with its neo-Gothic facade dating from 
1881, is hidden in a courtyard and is accessible via the verger’s 
house.
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MONUMENTAAL WOONHUIS  
MET KERKGEBOUW  
Voorstraat 51  

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur

Gebouwd als woonhuis in de eerste helft van de 19e eeuw. In 
oorsprong is het pand vermoedelijk nog ouder. Het woonhuis 
is ontworpen in traditioneel-classicistische stijl. De twee glas-
in-loodramen in de achterkamer bevatten twee afbeeldingen 
van etsen van Rembrandt en twee afbeeldingen van schilderij-
en van Jan Steen. In de schouwen op de begane grond zijn bij-
zondere tegeltjes van de Porceleyne Fles verwerkt. Het pand 
biedt onderdak aan activiteiten die zich richten op spiritualiteit 
en persoonlijke ontwikkeling. 

Built as a residential house in the first half of the 19th  century, 
the building is in origin probably a great deal older. The 
 residential part of the house is designed in traditional 
 Classicist style. The two stained-glass windows in the back 
room  originally contained two images of etchings by Rem-
brandt and two representations of paintings by Jan Steen.  
The fireplaces on the ground floor are decorated with highly 
special tiles by Royal Delft. The property currently hosts acti-
vities focusing on spiritualism and personal development.  
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MUSEUM PRINSENHOF DELFT   
Sint-Agathaplein 1 

Zondag  11.00 – 17.00 uur   

Voormalig kloostercomplex, ontstaan en uitgebreid in 15e 
en 16e eeuw. In 1572 ingericht als hof voor Willem van Oranje, 
die hier in 1584 werd vermoord. Later Kamer van Charitate, 
Lakenhal, Latijnse School en kazerne. Thans museum. Ooste-
lijke binnenplaats in 1997 overdekt met glazen kap. Deel 
voormalige kloosterkerk (± 1470), van 1585-2014 in gebruik 
als Waalse Kerk. Preekstoel in Louis XVI-stijl. Orgel gebouwd 
door Fritz Witte (1869). Sculptuur Hendrik de Keyser (1614) bij 
Schoolstraat 5 en reliëf van stadsbeeldhouwer Pieter Rijckx 
(1658) boven poort Oude Delft.  

Former monastic complex, created and expanded in 15th-
16th century. Set up in 1572 as court for William of Orange, 
murdered here in 1584. Later became Chamber of Charitate, 
Cloth Hall, Latin School and Military Barracks. Now museum. 
Eastern courtyard covered with glass roof in 1997. Part of 
former monastery church used as Walloon Church from 1585-
2014. Pulpit in Louis XVI style. Organ built by Fritz Witte (1869). 
Sculpture Hendrik de Keyser (1614) at Schoolstraat 5 and relief 
by city sculptor Rijckx (1658) above gate from Oude Delft.
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ZONDAG

DELFTSE MOLEN DE ROOS
Phoenixstraat 112

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Zondag  12.00 – 17.00 uur

Vanaf 16 uur kunnen er geen nieuwe  
bezoekers meer naar binnen.

Ooit stonden er achttien molens rondom Delft. Dit is het 
 enige overgebleven exemplaar. De nog werkende koren-
molen is gebouwd op de vroegere stadswal. Vanaf 1500 
stond hier een houten molen. Deze werd in 1679 vervan-
gen door een houten wipkorenmolen op een gemetselde 
zeskantige onderbouw. Het molenaarshuis werd in 1728 
gebouwd. Gelijktijdig werd de onderbouw verhoogd.  
Rond 1760 werd de huidige ronde stenen bovenbouw 
gereali seerd. Het molencomplex staat sinds 2012 op het  
dak van de ondergrondse spoortunnel. 

There used to be eighteen mills around the town of Delft. 
Only one remains. This corn mill is still working and is built  
on the former ramparts. Originally a wooden post mill,  
this was replaced in 1679 by a hollow post mill supported  
by a masonry hexagonal base. The miller’s house was built  
in 1728 and the mill’s sub-structure was elevated simulta-
neously. Around 1760 the current round stone upper 
 structure was realised. The mill now rests on the roof of  
the underground railway tunnel. 

ZATERDAG & ZONDAG
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OUDE KERK
Heilige Geestkerkhof 25

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

In verband met kerkdiensten op zondag niet 
open voor bezoekers.

Oudste parochiekerk van Delft (± 1200). Tot de Reformatie 
rooms-katholieke Sint Hippolytuskerk. Gefaseerd gebouwd en 
verbouwd. De oudste bestaande delen zijn 14e eeuws. De 75 
meter hoge - scheve - toren werd gebouwd tussen 1325-1350. 
Laatste uitbreidingen aan de zijde van de Oude Kerkstraat 
(1510-1536). Met natuursteen beklede gevels, uitgevoerd 
in Brabantse gotiek, ontworpen door Antonis Keldermans. 
Preekstoel (1548) met bijzonder houtsnijwerk in renaissance-
stijl. Praalgraven van 17e-eeuwse zeehelden Piet Heyn en 
Maarten Harpertsz. Tromp. Unieke collectie van 27 glas-in-
lood ramen van glazenier Joep Nicolas (20e eeuw).   

Oldest parish church in Delft, founded around 1200. The 
oldest parts date from the 14th century. The around 75-meter 
high tower dates from 1325-1350. The last additions at the 
side of the Oudekerkstraat date from 1510-1536. Stone clad 
facades done in Brabant Gothic, designed by Antonis Kelder-
mans. The pulpit (1548) is decorated with unique carvings in 
Renaissance style. Tombs of naval heroes Piet Hein and Maar-
ten Tromp. Unique collection of 27 stained glass windows by 
Joep Nicolas (20th century). Until the Reformation the church 
was dedicated to Saint Hippolytus.   
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ZATERDAG

WINKELTJE KOUWENHOVEN      
Sint-Agathaplein 3a  

Zaterdag  11.00 – 17.00 uur
Zondag  11.00 – 17.00 uur    

Winkel met historische inrichting. In 1867 opende H.J. 
 Kouwenhoven aan de Verwersdijk een (groot)handel in verf-
waren, chemicaliën, glas en drogerijen. Het bedrijf leverde 
o.a. het ‘grachtengroen’ dat nog op tal van gemeentelijke 
gebouwen is terug te vinden. Er werd ook snoep verkocht.  
Na sluiting van de winkel nam Museum Prinsenhof Delft in 
1985 het interieur (1931) over. Hiermee werd een nostalgisch 
 winkeltje aan het Sint-Agathaplein ingericht. Oudere genera-
ties kunnen hier herinneringen ophalen, jongere juist de sfeer 
van vroeger proeven. Er is o.a. Oudhollands snoepgoed te 
koop.

Traditional candy shop. In 1867, H.J. Kouwenhoven, trader in 
paints, chemicals, glass and pharmaceuticals, opened shop 
at Verwersdijk. Candy was the thing though. Supplier of, 
among other things, the ‘canal green’ colour paint that is still 
found on municipal buildings, the company closed down in 
1985. Museum Prinsenhof bought the shop interior (1931) to 
furnish a candy shop at Sint Agathaplein. A place where older 
generations can reminisce and youngsters can experience the 
atmosphere of times gone by. Several nostalgic products for 
sale, including traditional Dutch sweets. 
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VRIJMETSELAARSLOGE SILENTIUM  
Choorstraat 16a  

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur

Door samenvoeging en verbouwing van twee panden is rond 
1816 één gebouw ontstaan met een nieuwe voorgevel in een-
voudige empirestijl. De Latijnse School werd hier toen geves-
tigd, vanaf 1839 gymnasium. Het linkerdeel, mogelijk ooit 
onderwijzerswoning, werd eind 19e eeuw een winkelwoonhuis. 
Het pand is sinds 1893 in het bezit van vrijmetselaarsloge 
Silentium. Toen is een aanbouw, specifiek bedoeld voor het 
beoefenen van de vrijmetselarij - waaronder een rituele ruimte, 
ook wel ‘tempel’ genoemd gerealiseerd. De tempel werd in 
1930 verbouwd volgens ontwerp van Jan Wils.

The Freemasons lodge originally consisted of two buildings. 
Following a renovation around 1816, the two were united and 
a new Empire-style facade was added. A Latin School was 
established (‘gymnasium’ from 1839), whereby the left part 
most likely functioned as a teacher’s home. It became a store/
dwelling house in the late 19th century. Since 1893 the right 
part has been owned/used by Freemasons’ Lodge Silentium 
and the Great Hall, or ‘workplace’, was added. In 1930 this 
space was altered according to a plan by Jan Wils.

16

    

ZATERDAG

GEMEENLANDSHUIS VAN 
DELFLAND 
Oude Delft 167

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag   10.30 – 17.00 uur

De laatste tour start om 16.30 uur!

Groot, luxueus woonhuis met uitkijktorentje. Zeldzaam 
voorbeeld van een particulier laatgothisch stadspaleis. Kort 
na 1500 gebouwd voor schout Jan de Huyter. Natuurstenen 
voorgevel, uitgevoerd in Brabantse late gotiek met veel 
decoratief beeldhouwwerk. De heraldische voorstellingen en 
symbolen verwijzen naar het Bourgondische vorstenhuis. In 
1645 aangekocht door het Hoogheemraadschap van Delfland 
en in gebruik genomen als Gemeenlandshuis. Uit die tijd 
dateert de cartouche met wapenschilden boven de ingang. 
In de tuin kamer geschilderd behang uit de 18e eeuw. Gevel 
gerestaureerd in 1888 en interieur tussen 1931-1933.

Large, luxurious town mansion with look-out tower, built short-
ly after 1500 for chief magistrate Jan de Huyter. Rare example 
of a late-Gothic city palace. Sandstone facade in late Brabant 
Gothic style, with many decorative sculptures. Heraldic por-
trayals and symbols referring to Burgundy dynasty. Purchased 
by Delfland Water Authority in 1645 and subsequently used as 
‘Gemeenlandshuis’. Cartouche with coats of arms dating from 
that time above entrance. Garden room is decorated with 
painted wallpaper from the 18th century. Facade was restored 
in 1888 and interior in 1931-1933.
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STADHUIS • INFORMATIEPUNT 
Markt 87     

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag    12.00 – 17.00 uur 

In 1618-1620 gebouwd rond restanten van het in 1618 afge-
brande stadhuis, naar een ontwerp van Hendrick de Keyser. 
Hollandse renaissancestijl. De romp van de 13e-eeuwse toren, 
Het Steen, was oorspronkelijk een gevangenis van het grafe-
lijke hof. Omstreeks 1435 ging de toren deel uitmaken van het 
stadhuis en werd op de toren een klokkentoren gebouwd. In 
de toren bevindt zich nog de oude gevangenis. Bij restaura-
ties (1962-1966 en 1980-1981) is het 17e-eeuwse exterieur en 
interieur zoveel mogelijk teruggebracht in oude staat, maar 
aangepast aan moderne gebruikseisen.    

Renaissance town hall designed by Hendrick de Keyser in 
Dutch Renaissance style. Built in 1618-1620 around the remains 
of the hall which was destroyed by fire in 1618. The body, Het 
Steen, dates from the 13th century and was originally a prison 
tower used by the court. In 1436 the tower became part of the 
town hall and was raised with a bell tower. The old prison is still 
there. During 20th century restorations, the 17th-century 
exterior and interior were restored and adapted to modern 
needs. 

ZATERDAG & ZONDAG
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NIEUWE KERK
Markt 80

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

In verband met kerkdiensten op zondag niet 
open voor bezoekers.

De op één na oudste kerk van Delft werd in fases gebouwd 
(1383-1510). De huidige torenspits (1875) werd ontworpen door 
hoogleraar bouwkunde Eugen Gugel. De 109 meter hoge 
toren moest de Utrechtse Domtoren overtreffen. Monumen-
taal grafmonument (1614-1622) van Willem van Oranje, door 
Hendrick de Keyser. Grafkelders van het vorstenhuis (niet 
toegankelijk). Kooromgang met gedenkteken voor Hugo de 
Groot (†1645). Gerestaureerd orgel van Johann Bätz & Co uit 
1837-1840. Gebrandschilderde ramen uit 1927-1936, en één uit 
2006 in de westgevel.  

This second-oldest church in Delft was built in phases (1383-
1510). The current spire (1875) was designed by Professor of 
Architecture Eugen Gugel. The tower, with a height of 109 
metres, had to surpass Utrecht Dom Tower. A monumental 
tomb (1614-1622) of William of Orange by Hendrick de Keyser. 
Royal crypt (not accessible). Monument commemorating 
Hugo de Groot († 1645) in ambulatory. The organ by Johann 
Bätz & Co dates from 1837-1840. Stained glass windows 
dating from 1927-1936 and one from 2006 in west wall.
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SINT-HIPPOLYTUSKAPEL
Oude Delft 118 

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

In gotische stijl gebouwde kapel (circa 1400) met gemetseld 
torentje met natuurstenen spits. De kapel hoorde bij het 
naastgelegen Heilige Geestzusterhuis. Na de reformatie werd 
dit een meisjesweeshuis. De kapel diende als wapenopslag 
voor de stad. Vanaf 1630 oorlogsmagazijn van de Republiek 
der Zeven Vereenigde Provinciën. In 1919 werd de voorgevel 
gerestaureerd en werden de vensters gereconstrueerd.  
Na diverse functies sinds 1966 weer in gebruik als rooms-
katholieke kapel. In 1987 is het torentje gerestaureerd. In 2003 
is de kap met originele leibedekking hersteld.   

Chapel in Gothic style (circa 1400) with brick turret and natural 
stone spire. It belonged to the neighbouring almshouse which 
became a girls’ orphanage after the Reformation. Serving as a 
war warehouse of the Republic of the Seven United Provinces, 
it was the city’s arsenal from 1630 onwards. In 1919, the facade 
was restored and windows were reconstructed. After several 
functions, it is now in use again as a Roman Catholic chapel 
since 1966. Turret was restored in 1987. In 2003, the original 
slate roof was repaired.        
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ZATERDAG

KOORNBEURS / VLEESHAL 
Voldersgracht 1

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag    12.00 – 17.00 uur

De Vleeshal (1650) verving de oorspronkelijke hal uit 1295 en is 
gebouwd op de middeleeuwse kelder, met kruisgewelven op 
zuiltjes. In deze hal werd vanouds onder toezicht van de stad 
vlees verhandeld. De huidige hal - tegenwoordig restaurant - is 
een hoge ruimte, gescheiden door vier zandstenen kolommen. 
De ramen waren vroeger voorzien van tralies, voor ventilatie en 
anti-diefstal. Van 1872-1910 in gebruik als korenbeurs. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog deed de kelder dienst als bunker. 
Tegenwoordig in gebruik bij studentenvereniging.

In 1650, the current Vleeshal replaced the original meat hall 
(1295) and was built on top of the medieval cellar. Traditionally, 
meat was traded here under supervision of the city. The cur-
rent hall--nowadays a restaurant--has a high ceiling supported 
by four sandstone columns. The windows were previously 
fitted with bars, for ventilation and anti-theft purposes. From 
1872-1910 in use as a corn fair. During the Second World War 
the basement served as a bunker. Nowadays used by a Delft 
student association.
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SOCIËTEIT STANDVASTIGHEID 
Phoenixstraat 9    

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag    12.00 – 17.00 uur 

Sociëteit Standvastigheid (1781) was van oorsprong een 
gezelschap van prinsgezinde burgers en officieren van het 
garnizoen. De sociëteit was gevestigd aan de Oude Delft 123. 
In 1956 werd, in de achtertuin van dat gebouw, het huidige 
pand in gebruik genomen. Het is een klassiek vormgegeven 
gebouw met in de gevel een brede kroonlijst van stucwerk, 
betonnen raamomlijstingen, smeedijzeren hekwerken en 
ornamenten. Mede door de ‘Franse balkons’ lijkt het op een 
vroeg 19e-eeuws herenhuis. Bijzonder aan het interieur is de 
eigen kegelbaan.    

Sociëteit Standvastigheid (1781) was originally a gentlemen’s 
club for Orangists and officers of the garrison. The clubhouse 
was located at Oude Delft 123. In 1956, the current building in 
the backyard of the house was first occupied. It is a classically 
designed building with striking elements in the facade, 
including a wide cornice of stucco, concrete window frames, 
wrought-iron railings and ornaments. With its French balconies, 
it looks like an early 19th century mansion. A special feature in 
the interior is the in-house bowling alley. 

ZATERDAG & ZONDAG

    

DE GENESTETKERK           
Oude Delft 102-104   

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag    12.00 – 17.00 uur          

Remonstrantse kerk (1896), in neorenaissancestijl ontworpen 
door Leonard Couvée. Origineel interieur, inclusief Van Dam-
orgel uit 1900. Van 1638-1896 stond op deze plek een schuil-
kerk (1639), gevestigd in een voormalige mouterij. De kerk is 
bereikbaar via een poortgebouw met bovenwoningen (1909), 
ontworpen door de Delftse architect Anton van der Lee. De 
kerk is genoemd naar de dichter Peter Augustus de Génestet 
(1829-1861), die hier predikant was. Zijn portretmedaillon prijkt 
boven de poort. De kerk is nu particulier bezit en wordt, met 
behoud van de historische interieuronderdelen, omgebouwd 
tot cultureel centrum.

Remonstrant church (1896) in neo-Renaissance style, by 
Leonard Couvée. Original interior, including Van Dam organ 
from 1900. There once was a clandestine church here (1639) 
hidden in a former malt house. Original interior. Church can 
be reached via gatehouse with upstairs apartments (1909), 
designed by architect Anton van der Lee. Church is named 
after Peter Augustus de Génestet (1829-1861), who was a 
pastor here. His portrait medallion adorns the top of the gate. 
Church is now privately owned and is being converted into a 
cultural centre.       
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 IHE DELFT
Oude Delft 95 

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Ooit stond hier brouwerij De Cimbel. Deze werd afgebroken 
voor de bouw van het grootste patriciërshuis ooit in Delft 
 gerealiseerd (1717-1720), uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl met 
versierde ingangspartij en kroonlijst. Tot de Franse tijd particu-
lier bezit. Later o.a. gebruikt als huisvesting van departemen-
taal bestuur Bataafse Republiek, Artillerie- en Genieschool, 
militair hospitaal en Koninklijke Academie (voorloper TU Delft). 
In 19e eeuw uitgebreid met onderwijsgebouwen aan de West-
vest. Sinds 1960 onderwijsgebouw van het IHE Delft Institute 
for Water Education. In 1990-1992 zijn de stijlkamers in oude 
luister hersteld.   

At one time, brewery De Cimbel stood here. It was demo-
lished to make room for this largest patrician house ever built 
in Delft (1717-1720). Louis XIV style with ornate entrance and 
cornice. Privately owned until French period. Later used 
as accommodation for departmental governance Batavian 
 Republic, School for Artillery and Engineering, Military 
 Hospital and Royal Academy (precursor TU Delft). Expanded 
with education buildings on Westvest in 19th century. Educa-
tion building of IHE Delft Institute for Water Education since 
1960. From 1990-1992, style rooms restored to former glory.       
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BIERHUIS DE KLOMP
Binnenwatersloot 5

Zaterdag 12.00 – 17.00 uur      

Het pand stamt uit circa 1538. De oorspronkelijke trapgevel 
is midden 19e eeuw vervangen door een lijstgevel. Binnen 
bleef de oude constructie gehandhaafd. Balkenplafond met 
versierde laatgotische en renaissance consoles. Veel histori-
sche details. Achter de toog bevindt zich onder het plafond 
een gewelf waarop de stookplaats van de eerste verdieping 
rust. Het achterste gedeelte, met daarin een fraai schouwtje, 
is in de 18e eeuw toegevoegd. Het pand is sinds de 17e eeuw 
in gebruik als traditioneel bruin café en is daarmee het oudste 
café van Delft.  

The original stepped gable, built around 1538, was replaced 
by a cornice in mid-19th century. Inside, the old structure has 
been preserved. The beamed ceiling is decorated with late 
Gothic and Renaissance consoles. Historic details in abun-
dance. Behind the counter, under the ceiling, a small vault 
 supports a fire place on first floor. Rear part of the building, 
containing a lovely chimney, was added in 18th century. 
Property has been used as traditional Dutch pub since 17th 
century. It is therefore the oldest pub in Delft. 
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MEDISCH FARMACEUTISCH 
MUSEUM DE GRIFFIOEN      
Koornmarkt 66  

Zondag  12.00 – 17.00 uur   

Pand uit de late 16e eeuw. Gepleisterde lijstgevel uit begin  
19e eeuw. Sinds 1600 bekend als De Hollandsche Tuin. Begin 
17e eeuw had de schilder Cornelis Jacobsz. Delff hier zijn 
 atelier. Op de eerste verdieping zit in de rechterzijmuur een 
eiken kastdeur, de vroegere doorgang naar het buurpand 
Koornmarkt 64. Waarschijnlijk gemaakt rond 1751, toen de 
eigenaar van nr. 64 ook nr. 66 kocht. Tegenwoordig medisch-
farmaceutisch museum De Griffioen, met een grote verzame-
ling oude microscopen, medische en verpleegkundige instru-
menten en materialen en een nagebouwde apotheek. 

Building from the late 16th century, with a plastered corniche 
from early 19th century. Known as ‘De Hollandse Tuin’ since 
1600. Early 17th century, painter Cornelis Jacobsz. Delff had a 
studio here. On the first floor there is an oak cupboard door in 
the wall on the right, formerly a connecting door to neigh-
bouring house at Koornmarkt 64, probably made around 1751, 
when the owner also bought No. 66. Since 1989, museum with 
a large collection of microscopes, medical-pharmaceutical 
materials, and a replica of an old pharmacy.
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MUSEUM PAUL TÉTAR VAN ELVEN
Koornmarkt 67

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag    12.00 – 17.00 uur 

Oorspronkelijk 16e-eeuws woonhuis. Begin 18e eeuw is de 
poort (links) overbouwd en het pand verhoogd, waarbij de 
huidige voorgevel in Lodewijk XIV-stijl ontstond. Ramen met 
kleine ruitjes zijn begin 19e eeuw vervangen door ramen in 
empirestijl en decoratief snijwerk aan bovenzijde. Van 1864-
1894 woonhuis van kunstschilder en kunstverzamelaar Paul 
Tétar van Elven. Fraaie stijlkamers. De voorkamer kreeg in 1886 
een plafondschildering, gemaakt door Bram Gips. Sinds 1927 
museum. In 1979 werd de achterkamer ingericht met interieur 
en uniek stucplafond uit pand aan de Wijnhaven 8-9.

Originally a 16th century residential house. In 18th century, 
the left gate left was overbuilt and the building was elevated. 
Present facade in Louis XIV style was added. Early 20th century, 
small window panes were replaced by Empire style windows 
and decorative carvings on top. From 1864-1894 house of 
painter and art collector Paul Tétar van Elven. Front room has 
ceiling painting by Bram Gips (1886). Museum since 1927. In 
1979 back room was furnished with interior and unique stucco 
ceiling originally belonging to Wijnhaven 8-9. 
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SYNAGOGE DELFT
Koornmarkt 12

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag  12.00 – 17.00 uur 

De eerste synagoge in Nederland die werd ontworpen (1861-
1862) door een Joodse architect, civiel ingenieur Leon Winkel. 
Uitgevoerd in neoclassicistische stijl, met een Ionisch tempel-
front. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het gebouw verschil-
lende bestemmingen en raakte het in verval. Na restauratie 
(1974) werd het onderdeel van de Stedelijke Muziekschool.  
De Stichting Behoud Synagoge is sinds 1996 eigenaar.  
Er worden weer diensten gehouden in de synagoge, waar de 
originele Arke nog aanwezig is. De namen van Delftse Joodse 
oorlogsslachtoffers staan vermeld op de achterwand.

First synagogue in the Netherlands, designed (1861-1862) by 
Jewish architect Leon Winkel. Neo-Classical in style, with Ionic 
temple front. After World War II, the building had several uses, 
but then fell into disrepair. In 1974, it was restored and became 
part of the Municipal Music School. Since 1996, it has been the 
property of Stichting Behoud Synagogue Delft. Services are 
held regularly again. Original ark is still present. Names of Delft 
Jewish victims of World War II are written on inner wall at the 
back.
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MARIA VAN JESSEKERK
Burgwal 18a 

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag  12.00 – 17.00 uur 

Eerste rooms-katholieke parochiekerk (1875-1882) van na de 
Reformatie, ontworpen door Everard Margry. Driebeukige 
basilicale kruiskerk met houten tongewelven boven het schip. 
De torens bij de entree verwijzen qua vormgeving naar de 
Oude en de Nieuwe Kerk. Bijzonder fraai interieur met iconen-
kapel. Preekstoel (1903) ontworpen door Jos Tonnaer. Altaar-
stuk (1837) van Anthonie van IJsendijck. Rijke, veel kleurige 
interieurschilderingen uit 1904-1905, die in 2007 in oude luister 
zijn hersteld. Het monumentale Maarschalkerweerdorgel 
(1892-1893) werd daarna gerestaureerd en in 2009 weer in 
gebruik genomen.

First Roman-Catholic parish church (1875-1882) built after the 
Reformation and designed by Everard Margry. Three-aisled 
cruciform church with vaulted ceilings above the nave. Design 
of towers at entrance refers to the Old and New church. Very 
nice interior with icons chapel. Pulpit designed by Jos Tonnaer 
(1903). Altarpiece (1837) by Anthonie van IJsendijck. Rich, 
multi-coloured interior paintings from 1904-1905, restored  
to former glory in 2007. Subsequently, the monumental 
 Maarschalkerweerdorgel (1892-1893) was restored and put 
back into use in 2009. 
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FRANCISCUS EN CLARA KERK
Raamstraat 76-78

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag     13.00 – 17.00 uur 

Het kerkgebouw is een mengeling van neoromaanse en neo-
byzantijnse stijlen, ontworpen door Jacques van Gils (1865-
1919). Gebouwd in 1908-1910 als franciscaner bijkerk. Later 
zelfstandige parochiekerk, vernoemd naar de Martelaren van 
Gorkum. Gebouwd op kruisvormige plattegrond met grote 
centrale ruimte onder een gemetseld koepelgewelf, rustend 
op vier pijlers en grote bogen. Aansluitende beuken met 
 houten gewelven. In interieur o.a. bouwkeramiek van  
De Porceleyne Fles en decoratieve schilderingen. Een aantal 
elementen uit de (gesloten) H. Pastoor van Arskerk hebben 
hier een plaats gevonden.

The church, designed by Jacques van Gils, is a mixture of neo-
Roman and neo-Byzantine styles. Built between 1908-1910 
as a Franciscan parish church. Later it became an indepen-
dent parish church named after the Martyrs of Gorkum. The 
building has a cross-shaped floor plan with large central area 
under a brick domed vault resting on four columns and large 
arches. Adjoining aisles with wooden vaults. Building cera-
mics made by Royal Delft and decorative paintings. Several 
elements from H. Pastoor van Arskerk (now closed) have a 
place here. 
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BARBARAKAPEL
Oude Delft 18 

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag  12.00 – 17.00 uur 

Van oorsprong 17e-eeuws pand met jongere voorgevel. 
Eenvoudige deuromlijsting met pilasters, stoep met smeed-
ijzeren hek in Lodewijk XIV-vormen. Sinds 1921 eigendom van 
studentenvereniging Sanctus Virgilius. Aan de achterzijde 
uitgebreid met door Frits Peutz ontworpen sociëteitszaal.  
De studentenvereniging verhuisde in 1949 naar het Sint-
Barbaraklooster (Oude Delft 57); in het pand Oude Delft 18 
vestigde zich een studentenpastoraat. De voormalige socië-
teitszaal en aansluitende achterkamer werden verbouwd tot 
kapel en priesterkoor. Hiervan werden de wanden voorzien 
van religieuze schilderingen en een mozaïek, uitgevoerd door 
Jaap Min.  

Originally a 17th-century building, with younger facade. 
Simple doorframe with pilasters, pavement with wrought-iron 
fence in Louis XIV style. Bought in 1921 by Roman Catholic 
Student Association Sanctus Virgilius. Grand hall at the back 
of the club was designed by Frits Peutz. Club house was 
moved to St Barbara Convent at Oude Delft 57 in 1949. Oude 
Delft 18 then became a student chaplaincy. The former club 
house rooms were transformed into a chapel and presbytery. 
Decorated with religious wall paintings, designed by Jaap Min.
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KANTONGERECHT / THE COURT      
Korte Geer 11/11a  

Zondag  12.00 – 17.00 uur   

Willem Metzelaar was als rijksbouwmeester bij Justitie o.a. 
verantwoordelijk voor de koepelgevangenis in Haarlem en 
diverse woningen in strafinrichting Veenhuizen. Het Delftse 
kantongerecht (1907) is eveneens van zijn hand. Bijzonder 
aan dit gebouw in neorenaissancestijl is de hoofdentree in de 
afgeschuinde hoek bij de Breestraat. In de hal en het trappen-
huis zijn de authentieke wandbetimmeringen en plafonds 
bewaard gebleven. De oorspronkelijke kleuren buiten en in de 
hal zijn teruggebracht. Het gebouw is getransformeerd naar 
een duurzaam appartementen complex door o.a. isolatie en 
vloerverwarming. 

As government architect for the Ministry of Justice, Willem 
Metzelaar was also responsible for the dome prison in Haar-
lem and several buildings in Veenhuizen penitentiary. Delft 
district court (1907) is by his hand too. A special feature of this 
neo-Renaissance style building is the main entrance in the 
chamfered corner at Breestraat. Authentic wall panelling and 
ceilings are preserved in the central hall and stairwell, with 
original colours brought back outside and in hallway. Nowa-
days an apartment complex, the building underwent a deep 
energy renovation.
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FUNDATIE VAN RENSWOUDE
Oude Delft 49

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag    12.00 – 17.00 uur                          

    
In 1759 werd uit de nalatenschap van Maria Duyst van 
 Voorhout, Vrijvrouwe van Renswoude, een ambachtsschool 
voor begaafde weesjongens gebouwd in Lodewijk XV-stijl. 
Beeldhouwer en tekenaar Joseph Bollina verzorgde ontwerp 
en uitvoering. De interieurs zijn voorzien van rijk rococo 
stucwerk met mollige kinderfiguurtjes. Zeer bijzonder zijn de 
18e-eeuwse oorspronkelijke wandbespanning in (bruin)rode 
velours d’Utrecht en de marmeren schoorsteenmantel in de 
regentenkamer. De vloer in de achterkamer is voorzien van 
‘blote voetjes marmer’. Het gebouw is in gebruik bij Vereniging 
Hendrick de Keyser.  

In 1759, from the legacy of Maria Duyst van Voorhout, baroness 
of Renswoude, a handicraft school in Louis XV style could be 
built for talented orphans. Sculptor and artist Joseph Bollina 
was responsible for design/construction. The interiors have 
rich rococo stucco, with chubby child figurines. Very special 
are the 18th-century original wall coverings in reddish-brown 
velour d’Utrecht and the marble mantelpiece in the Regents’ 
room. The floor in the backroom features ‘barefoot marble’. 
The building is in use by historic houses association Vereniging 
Hendrick de Keyser.
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HET ARSENAAL    
Korte Geer 1

Zaterdag  12.00 – 17.00 uur
Zondag     12.00 – 17.00 uur

In de 17e eeuw werd Delft een vestigingsplaats voor militaire 
wapenopslagplaatsen van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Dit imposante armamentarium (1601-1602) was 
een van de grootste arsenalen. In 1691-1692 werd het  complex 
uitgebreid. Hiernaar verwijzen de natuurstenen reliëfs op 
de gevel aan de Oude Delft. Na opheffing van de VOC werd 
in 1802 het Oost-Indisch pakhuis toegevoegd. Rond 1900 
verloor het armamentarium zijn functie. Van 1986 tot 2013 was 
hier het Legermuseum gevestigd. Na een duurzame verbou-
wing thans in gebruik als hotel, zalencomplex en restaurant.

In the 17th-century, Delft held several weapons depots for the 
States of Holland and West Frisia. This impressive armamen-
tarium (1601-1602) was one of the largest. In 1691-1692, the 
complex was expanded, as evidenced in stone reliefs on the 
facade at Oude Delft. Upon dissolution of the VOC in 1802, 
the East India warehouse was added. The armamentarium 
lost its function around 1900. Site housed the Dutch Army 
Museum from 1986-2013. Following a sustainable renovation, 
the complex is now in use as a hotel, conference centre and 
restaurant.
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PAKSCHUIT NOOIT GEDACHT
Korte Geer 1

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur 
Zondag   12.00 – 17.00 uur 

Zeldzaam voorbeeld van een Zuid-Hollandse pakschuit (1904), 
geïnspireerd op 17e-eeuwse trekschuit, met karakteristieke 
voorgevel en doosconstructie op voor- en achterdek. Eén van 
de eerste door een motor aangedreven schuiten. Vanaf ± 1915 
in gebruik bij de Delftse beurtdienst Gebr. Van der Well, aan 
de Buitenwatersloot. Vanaf de jaren ’70 woonboot Mon Desir 
aan de Zuidergracht. In 2009/2010 werd de Nooit Gedacht 
zorgvuldig gerestaureerd, compleet met zeldzame liggende 
Van Rennes 18 pk-petroleummotor uit 1904. Er worden rond-
vaarten mee georganiseerd over oude trekvaarten in Zuid-
Holland.

Rare example of typical South-Holland barge, built in 1904 
and modelled after 17th-century tow-barges. The ship, with 
characteristic prow and box constructions on front/rear deck, 
is one of the first examples of engine-powered barges. From 
around 1915, the ship was used as a cargovessel by Delft 
company Van der Well. Having been used as a house boat for 
30 years, Nooit Gedacht was carefully restored (2009/2010) 
and fitted with a rare 18hp Van Rennes engine (1904). Today, it 
is used for boat trips on canals in Zuid-Holland.
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KRUITHUIS
Schiekade 1 

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag    12.00 – 17.00 uur

Kruitmagazijn gebouwd voor de Generaliteit van de Republiek 
van de Zeven Vereenigde Provinciën (1660). Het complex is 
in classicistische stijl ontworpen door Pieter Post, met een 
poortgebouw, waaggebouw, wachtlokaal en twee vrij in het 
water staande kruittorens. In de kruittorens werd oorspron-
kelijk geen ijzer toegepast om het ontstaan van vonken te 
voorkomen. Poortgebouw met fraai beeldhouwwerk boven 
de ingang. Binnen een mooie vergaderkamer waarin een 
met houtsnijwerk versierde schoorsteenpartij en een plafond 
voorzien van decoratieve beschildering, die in 2006 werd 
gerestaureerd. Thans Scoutcentrum Kruithuis Delft.

Gunpowder warehouse (1660), built for the general defence 
of the Republic of the Seven United Provinces, designed by 
Pieter Post, in Classicist style. It includes a gatehouse, weigh-
house, guardroom and two gunpowder towers standing in 
water. Towers were originally built without the use of iron so 
as to prevent the onset of sparks. Gatehouse building with 
magni ficent sculpture above entrance. Beautiful meeting 
room inside, with wood-carved chimney and ceiling with 
decorative paintings restored in 2006. Currently Scouting 
Centre Kruithuis Delft.
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BACINOL 2  
Hooikade 13

Zondag  12.00 – 17.00 uur 

Voormalig kantoorgebouw (1932) van de Koninklijke Fabriek 
F.W. Braat N.V. Het bedrijf leverde metalen bouwproducten, 
onder meer de bekende stalen kozijnen. Architect Jan de Bie 
Leuveling Tjeenk ontwierp het kantoorgebouw, waarin uiter-
aard de stalen ramen van het bedrijf werden toegepast. In het 
trappenhuis een glas-in-loodraam, ontworpen door De Stijl-
kunstenaar Vilmosz Huszár. Thans bedrijfsverzamelgebouw 
Bacinol 2, een creatieve broedplaats voor o.a. kunstenaars, 
vormgevers, fotografen, café-brasserie Huszár en (opnieuw) 
een kantoor voor Braat glasconstructies.  

Former office building of Royal F.W. Braat N.V. (1932). The 
company produced metal products for the construction indu-
stry and is known, among other things, for its steel  window 
frames. Architect Jan de Bie Leuveling Tjeenk designed 
this large office building, needless to say, with steel window 
frames. Stained-glass window in stairwell, designed by De 
Stijl-artist Vilmosz Huszár. Nowadays, Bacinol 2 is a hub for 
artists, designers, and photographers, and houses café- 
restaurant Huszár. It is also (again) used as an office by Braat 
glass constructions.
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GEBOUW VOOR GEODESIE
Kanaalweg 4 

Zaterdag  10.00 – 16.30 uur

Vanaf 16 uur kunnen er geen nieuwe  
bezoekers meer naar binnen.

Voormalig TU-gebouw voor Geodesie Delft, landmeten en 
waterpassen, gebouwd 1892-1895, naar ontwerp van rijks-
bouwmeester Jan van Lokhorst. Mengeling van neogotiek en 
neorenaissance. Torenvormig middendeel met hoofdentree, 
trappenhuis en sterrenwacht. Vier vrijstaande gemetselde 
kolommen dragen het observatorium, gebouwd naar voor-
beeld van de Leidse sterrenwacht. De kolommen staan trilling-
vrij, los van de trappen, om waarnemingen niet te verstoren. 
In de toren zijn geodetische meetinstrumenten te zien. Het 
linker deel was een hooglerarenwoning. Daar woonde o.a. 
hoog leraar Willem Schermerhorn die hier in 1945 het eerste 
naoorlogse kabinet formeerde.      

Former building of TU Geodesy Department, built in 1892-
1895. Designed by architect Jan van Lokhorst, in a mix of 
neo-Gothic and neo-Renaissance styles. Central tower with 
main entrance, stairwell, and observatory supported by 
four  detached brick columns and built after Leiden example. 
Columns supporting observatory are vibration-free, i.e. 
 separate from stairs so as not to interfere with observations.  
In the tower, several geodetic instruments are on display.  
Left part of building was a professor’s house.
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VAKWERKHUIS    
Professor Snijderstraat 2

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag     10.00 – 17.00 uur

Ketelhuis met schoorsteen en machinistenwoning (1903).  
Met de ketel werden gebouwen van de Polytechnische 
School (later TU) verwarmd. Rijksbouwmeester Jacobus van 
 Lokhorst ontwierp het monumentale gebouw in ambachtelijk-
traditionele stijl. Het Rijksmonument is in 2018 herontwikkeld 
door Vakwerk Architecten, gebruikmakend van circulaire 
bouwmaterialen. Glas werkt als transparante verbinding 
tussen oude en nieuwe gebouwdelen, met doorkijkjes naar 
de monumentale bebouwing. Het gebouw biedt ruimte voor 
werken, vergaderen en horeca. Het Vakwerkhuis is door haar 
strategische ligging tussen TU en binnenstad van maatschap-
pelijke betekenis voor de buurt.

Boiler house with chimney pipe and engineer’s house (1903). 
Used to heat several buildings of the Polytechnic School (later 
TU). Architect Jacobus van Lokhorst designed this monumen-
tal building in traditional artisan style. Redesigned in 2018 
by Vakwerk Architects using circular building materials. Glass 
functions as a transparent connection between old and new 
parts, thus yielding special views of the historic building.  
Building currently offers space for offices, conferences,  
and catering. Strategically located between TU and the city 
centre, Vakwerkhuis is of social significance for the entire 
neighbourhood.
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FACULTEIT BOUWKUNDE
Julianalaan 134 

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur

Ontworpen als onderwijsgebouw voor de faculteit Scheikunde, 
bijgenaamd Rode Scheikunde. Gerard van Drecht ontwierp 
het in een expressionistische stijl. De bouw startte in 1918, 
maar stagneerde. Pas in 1945 werd het gebouw voltooid en in 
gebruik genomen als hoofdgebouw van de TH Delft. Nadat 
het gebouw voor Bouwkunde in 2008 afbrandde, werd hier 
de faculteit Bouwkunde ondergebracht, inclusief een unieke 
 collectie van 300 stoelen, waaronder zes originele Rietveld-
stoelen, die de brand overleefden. Een deel van de collectie 
wordt getoond op de eerste verdieping, bij de bibliotheek.      

Originally designed as an education building for Faculty of 
Chemistry, nicknamed Red Chemistry. Designed by Gerard 
van Drecht in Expressionist style. Construction started in 1918, 
but stagnated. Building was completed in 1945 and put into 
use as the main building of Technical University Delft. Housing 
Faculty of Architecture since 2008, after they had lost their 
own building to a fire earlier that year. Unique collection of 300 
chairs survived the fire, including six original Rietveld chairs. 
Part of collection on display near library on first floor.
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BOTANISCHE TUIN
Poortlandplein 6

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag  12.00 – 17.00 uur 

In 1917 op initiatief van professor Gerrit van Iterson aangelegd 
bij het Instituut voor Technische Botanie van de toenmalige 
Polytechnische School (later TU Delft). De tuin was indertijd 
een ‘Cultuurtuin voor technische gewassen’ waar o.a. tropi-
sche gewassen werden gekweekt voor onderzoek naar hun 
eigenschappen en praktische toepassingen. Nog steeds wordt 
hier onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingen van planten. 
Er is een kassencomplex (1922) met tropische en subtropische 
planten. Een deel van de collectie is onderdeel van de Natio-
nale Plantencollectie, bedoeld voor de instandhouding van 
botanisch erfgoed.  

Created in 1917, next to the Institute for Technical Botany of the 
Polytechnic School (later TU Delft), at the initiative of  Profes sor 
Gerrit van Iterson. At the time, the garden was a ‘culture 
garden for technical crops’, where tropical crops were grown 
for research into their properties and practical applications. 
Research is still done into new applications of plants. The gar-
den includes a greenhouse complex (1922) with tropical and 
subtropical plants. In part, the collection is part of the National 
Plant Collection, intended to preserve botanical heritage. 
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AULA TU    
Mekelweg 5   

Zondag    12.00 – 17.00 uur

De Aula (1966), ontworpen door het architectenbureau Van 
den Broek & Bakema, is het beste voorbeeld van brutalisti-
sche architectuur in ons land. De term verwijst naar de overal 
zichtbare bewerkingen van het beton, het best te zien aan de 
enorme bak van het auditorium met zijn veelhoekige kolom-
men. Het betonnen dak erboven lijkt echter te zweven op 
dunne vensterstroken. Binnen mooie ruimtewerking door de 
centrale trappenhal over de volle hoogte van het gebouw met 
verspringende vloerniveaus. Het gebouw heeft een bijnaam: 
de kikker.    

The Aula, or assembly hall (1966), was designed by architects 
Van den Broek and Bakema and is the best example of Brutalist 
architecture in our country. The term refers to the various 
applications of concrete visible everywhere, best seen in the 
enormous basin of the auditorium with its polygonal columns. 
Despite its massive structure, the concrete roof seems to float 
on thin window strips. Beautiful spatial effects inside, with 
split-level central staircase stretching out over full height of the 
building. Building goes by nickname of ‘the frog’.
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BEGRAAFPLAATS JAFFA 
Jaffalaan 10  

Zondag    12.00 – 17.00 uur

Openbare begraafplaats, gesticht op particulier initiatief 
(1868). Vanaf 1874 gemeentelijke begraafplaats na sluiting 
van de oude bij de Haagpoort (Kalverbos). Ontwerp van 
gemeente architect Cornelis de Bruyn Kops, die ook de 
dienstwoning met gepleisterde gevels in classicistische stijl 
ontwierp. Oudste rechthoekige deel met diverse oude zerken 
en graftekens, onder meer van prominente Delftenaren. 
Het terrein werd in 1930 fors uitgebreid, o.a. met een aula, 
ontworpen in expressionistische stijl door Delftse architect 
Gerriet Gebben. De voormalige dienstwoning is in gebruik als 
Familiehuis Jaffa, voor kleinschalige uitvaarten. 

Public cemetery Jaffa was founded on private initiative in 
1868. Municipal cemetery since 1874, after closure of old 
cemetery at Haagpoort (Kalverbos). Designed by Cornelis 
de Bruyn Kops, who also designed administrator’s house at 
entrance, with its plastered gable in Classicist style. Oldest 
part contains several old slabs, and monuments of prominent 
Delft citizens. Site was expanded considerably in 1930 with 
assembly hall in Expressionist style designed by Delft archi-
tect Gerriet Gebben. Former administrator’s house is now in 
use as Familiehuis Jaffa, used for small-scale ceremonies. 
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       OPEN MONUMENTENDAG DELFT    
ACTIVITEITENOVERZICHT 

Het programma in dit boekje is onder voorbehoud.

Kijk voor het actuele programma op  
www.openmonumentendagdelft.nl 
• Zie voor openingstijden van het monument 

de beschrijving.
• Bij regen worden de buiten optredens naar 

binnen verplaatst.

Deelname is op eigen risico.

WANDELINGEN MET GIDSEN VAN GILDE DELFT  
Zaterdag en zondag

VOOR ALLE WANDELINGEN OP DEZE PAGINA GELDT:
Startlocatie: Stadhuis, Markt 87.  Aanmelden is niet nodig.
Wel kan gelden: vol=vol!

WANDELING Delft de stad van Vermeer 
In 2023 staat Johannes Vermeer in de belangstelling 
i.v.m. de grote tentoonstelling in het Rijksmuseum en 
een spin off in museum Prinsenhof. Rondleiding langs de 

plekken waar Johannes Vermeer gewoond en gewerkt heeft.
Start: 12.00 (za en zo)      Duur: 60 minuten
Gids: Klaas Huizinga / Gilde Delft       Eindpunt: op de Markt   

WANDELING Delftse Powervrouwen 
Welke rol hebben vrouwen eigenlijk gespeeld in de geschiedenis 
van Delft? De gids vertelt hoe Delftse vrouwen streden voor hun 
ideeën en opkwamen voor hun rechten in een tijd dat dat niet 
vanzelfsprekend was. 
Start: 13.00 (za en zo)      Duur: 90 minuten
Gids: Anja de Groot / Gilde Delft      Eindpunt: op de Markt

WANDELING Zien wat je nooit zag   
Met deze wandeling langs een aantal monumenten leer en 
ontdek je van alles over de geschiedenis van Delft.
Voor kinderen vanaf 6 jaar. Ook leuk voor bijvoorbeeld (bonus) 
ouders of oma’s en opa’s!
Start: 14.00 (za en zo)      Duur: 60 minuten
Gids: Dick Stammes / Gilde Delft      Eindpunt: op de Markt

ALLE 
ACTIVITEITEN 

ZIJN  
GRATIS!

DREAMHALL  
(VOORMALIG LAB STEVIN) 
Stevinweg 4

Zaterdag  10.00 – 17.00 uur
Zondag   12.00 – 17.00 uur

Voormalig laboratorium Stevin I (1952-1957) gebouwd naar 
ontwerp van Dirk Roosenburg. Bestemd voor proeven op het 
gebied van toegepaste mechanica en constructies. Lang-
gerekt gebouw met zogenaamde basilicale doorsnede, met in 
het midden een hogere, van boven verlichte experimenteerhal. 
De kopgevel toont het beste de constructie: een betonskelet 
met een invulling van baksteen in tien verschillende kleur-
variaties. Keramiektableau in de hal. Tegenwoordig in gebruik 
als TU Delft Dream Hall, de thuisbasis van diverse innovatieve 
studentenprojecten, o.a. auto’s en boten die gebruikmaken 
van waterstof en/of zonneenergie. 

Former laboratory Stevin I (1952-1957), built to a design by 
Dirk Roosenburg. Intended for testing in the field of applied 
mechanics and constructions. Elongated building with so-
called basilica cross-section, including experiments hall in 
the middle, lit from above. Gable end shows best part of the 
construction, with its concrete skeleton filled in with brick in 
ten different colour variations. Ceramic tableau in central hall. 
Now in use as TU Delft Dream Hall, home base for innova-
tive student  projects, including the Nuon Solar team and 
 hydrogen-powered racing cars
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ZATERDAG

3. LUTHERSE KERK    
Noordeinde 4a 

• Orgelspel 
• Een energiecoach beantwoordt uw vragen over 

energiebesparing

4. VOORMALIGE WONING VAN TUTEIN 
 NOLTHENIUS    
Nieuwe Plantage 48

13:30 | 14:30 | 15:30  The Viola Sisters - altviolistes

Doorlopend 
In de keuken een kleine expositie over het leven van Hugo Tutein 
Nolthenius

48 49

WANDELING Langs Joods erfgoed  
De route gaat o.a. langs het Joods studentenhuis, de woning van 
de verzetsstrijder Kees Chardon en de negen struikelstenen in de 
Choorstraat. 
Start zaterdag: 10.15 | 12.15     Start zondag: 12.15
Duur: 60 / 70  minuten 
Start- en eindpunt: Synagoge Delft, Koornmarkt 12
Aanmelden via: www.herinneringsstenendelft.nl/wandelen-door- 
joods-delft/

RONDLEIDING Architectuur van de TU Delft Campus 
Noord  
De route gaat onder andere langs het Science Centre Delft (de 
oude faculteit Mijnbouwkunde), de faculteit Bouwkunde en de 
Aula van de TU Delft.
Start: 12.00 | 14.00 (za en zo)      Duur: 60 minuten
Gids: student van de TU Delft
Begin- en eindpunt: TU Delft Dreamhall, Stevinweg 4
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.tudelft.nl/
sciencecentre/activiteiten/events/open-monumentendag-2022  

WANDELING door Agnetapark 
Zondag 
12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 

Schrijver Jan van der Mast vertelt over zijn nieuwste boek: 
Agnetapark. Een biografie. 
Zijn verhalen gaan over de historie van het park en de Parkianen, 
de directeurswoningen en over andere fabrieksdorpen...
Verzamelen tegenover Café Altijd Gezelligheid: J.C. van 
 Markenplein 10
Aanmelden niet nodig   

KINDER KIJKKAART    
Zaterdag & zondag   

Word jij Kijkkanjer OMD 2022??
Kijk goed naar de monumenten, dan vind je de antwoorden op de 
vragen! Kom de kaart ophalen bij Mevrouw Monumentendag in of 
voor het Stadhuis.
Kaart ophalen zaterdag tussen 10.00 en 15.00
Kaart ophalen zondag tussen 12.00 en 15.00
Terugbrengen kan tot 16.30 
Voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders.
Locatie: Stadhuis, Markt 87

LUISTER EENS 
NAAR EEN 
MONUMENT!

Van de meest iconische 
monumenten is een luister-
fragment gemaakt met het 
verhaal achter het monument, 
de bewoners en de bouwstijl.
De fragmenten staan bij het 
betreffende monument op de 
website.  
Meer informatie: bezoek www.
openmonumentendagdelft.nl/
audiotour of scan de QR-code.
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17.  NIEUWE KERK      
Markt 80

10.30  Orgelspel Peter Verhoeks
11.30  Camerata Delft - kamermuziek 17e eeuw  
12.30  Orgelspel Marco Rozemuller
13.30  Camerata Delft - kamermuziek 17e eeuw  
14.30  Rondleiding, verzamelen voor de preekstoel
15.30  Samenzang kerkelijke liederen o.l.v. Peter  
 Rodenburg
Doorlopend
Knutseltafel voor kinderen

De toren is toegankelijk voor de gebruikelijke prijzen.

23. BIERHUIS DE KLOMP         
Binnenwatersloot 5

Doorlopend       
Rondleidingen op verzoek (duur ± 10 min.)

38. GEBOUW VOOR GEODESIE          
Kanaalweg 4

Doorlopend 
Hal:  Uitleg over het gebouw
1e verdieping:  Uitleg over tijdwaarneming
2e verdieping:  Demonstratie geo-data bij Geodelta
3e verdieping:  Tentoonstelling geodetische apparatuur en foto’s
4e verdieping:  (terras)
                         Kijken door opgestelde instrumenten
5e verdieping:   Uitleg over het gebruik van de    
 sterrenwachtkoepel

Hooglerarenwoning 
Links op de hoek is de hooglerarenwoning opengesteld. Hier 
woonde o.a. hoogleraar Willem Schermerhorn die hier in 1945 het 
eerste naoorlogse kabinet formeerde. 
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7. DE BUCCANEER    
Paardenmarkt 1 

10.30 - 11.00 Vertelkring Delft, De Delftse Donderslag, 
 Joan Edwards 
11.15 - 12.00 Delft Blue Big Band
12.00 - 12.30 Vertelkring Delft, De Delftse Donderslag, 
 Joan Edwards 
13.30 - 14.30 Delft Blue Big Band
14.00 - 14.30 Vertelkring Delft, De Delftse Donderslag,
 Joan Edwards 
15.30 -16.15 Delft Blue Big Band
16.00 - 16.30 Vertelkring Delft, De Delftse Donderslag, 
 Joan Edwards 

10.30 - 11.00 | 13.30 - 14.00 | 15.30 - 16:00
Uitleg over de warmte-koude-opslag

Doorlopend 
• Ecorunner presenteert een solar wagen op het plein
• Maak je eigen milkshake, met de Blender Bike!
• Rondleidingen voor kleine groepen van 4 à 5 personen
• Presentatie over de geschiedenis en huidige activiteiten van de 

Buccaneer 

9. MONUMENTAAL WOONHUIS MET 
KERKGEBOUW  
Voorstraat 51 

13:30 | 14:30 | 15:30  Kamerkoor Tourdion
 

14. OUDE KERK    
Heilige Geestkerkhof 25 

10.30  Marcel Tichem en Alinda Lenting - orgel en fluit
12.00  Huismuziek Delft - blokfluitensemble
13.00  Huismuziek Delft - gemengd ensemble 
14.00  Orgelspel Marco Rozemuller
15.00  Rondleiding, verzamelen voor de     
 preekstoel
16.00  Orgelspel Dirk de Lange
 

16. VRIJMETSELAARSLOGE SILENTIUM         
Choorstraat 16a

11.00 | 13.00  | 15.00  Rondleidingen
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Camerata Delf speelt in de Nieuwe Kerk en in Historisch Joris
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ZATERDAG & ZONDAG 11.  DELFTSE MOLEN DE ROOS       
Phoenixstraat 112

Zaterdag 
10.00    Delft Brass - koperensemble
11.00  Vertelkring Delft, Hoe de mandril aan zijn blauwe  
 achterwerk komt, Arjen Ubels. Ook geschikt voor  
 kinderen vanaf 8 jaar.
12.00  Vertelkring Delft, Don Quichotte, Gerard Jellema
13.00  Vertelkring Delft, Hoe de mandril aan zijn blauwe  
 achterwerk komt, Arjen Ubels
14.00   Delft Brass - koperensemble
15.00  Vertelkring Delft, Hoe de mandril aan zijn blauwe  
 achterwerk komt, Arjen Ubels
16.00  Vertelkring Delft, Don Quichotte, Gerard Jellema

Zondag 
12.00  Vertelkring Delft, Don Quichotte, Gerard Jellema
14.00  Vertelkring Delft, Don Quichotte, Gerard Jellema
16.00  Vertelkring Delft, Don Quichotte, Gerard Jellema
 
Heel Delft bakt duurzaam! 
Zaterdag & zondag
12.00 |  14.00     
Bakkersspreekuur: Duurzaam brood bakken
De bakkers van ‘Bij de Roos’ laten zien hoe duurzaam brood op 
basis van zuurdesem gebakken wordt. Zij beantwoorden met 
plezier al je bakvragen.

De blauwe maalstenen
Zaterdag 11.30 | 12.30 | 13.30 | 15.30 (20 min.)
Zondag 14.30 | 15.30  (20 min.)
Bij de aanleg van de treintunnel zijn onder Molen De Roos ‘blauwe’ 
maalstenen gevonden. Met die maalstenen wordt nu het biologi-
sche graan op de molen gemalen. Maar wat zijn die blauwe 
maalstenen en wat hebben vulkanen daarmee te maken?
Heero Pol vertelt er alles over.

Doorlopend
• Voor kinderen: puzzelspeurtocht rondom de molen
• Bekijk de molentuin

15. GEMEENLANDSHUIS VAN DELFLAND       
Oude Delft 167 

Doorlopend
Rondleidingen met een twist
De laatste rondleiding start om 16.30 

2. DE WATERTOREN         
Kalverbos 22 

Zaterdag 
12.00 | 14.00 Vertelkring Delft, Hoe de mandril aan zijn blauwe  
 achterwerk komt, Arjen Ubels. Ook geschikt voor  
 kinderen vanaf 8 jaar.

8. GEREEDSCHAPMUSEUM MENSERT            
Drie Akersstraat 9 

Zaterdag  
12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00     
Vertelkring Delft, De lampionnenmaker, Nanny de Backer

Zondag 
13.30 | 14.30 | 15.30     Hugo Sips - jazz

Doorlopend
• Maak je eigen deuvel: Vroeger werden eiken deuvels (een soort 

houten plug) gebruikt om  houtverbindingen te borgen. 
Kinderen mogen lekker met een hamer slaan en van een vierkant 
houtje een rondje maken. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

• Gebouwen van keramiek: Mariska Schoonewille van Atelier 
Schoone Kunst geeft een demonstratie en uitleg over keramiek, 
schilderen en glazuren. 

10. OUD-KATHOLIEKE KERK VAN DE HH MARIA 
EN URSULA         
Bagijnhof 21

Rondleidingen 
Zaterdag 11.00 | 14.00 | 16.00 
Zondag 14.00 | 15.00 

Zondag
16.00 - 16.30  Harmonie zo moeilijk nie - koor

Doorlopend
Verkoop van de traditionele Bagijnekoeken t.b.v. het 
restauratiefonds.
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25. MUSEUM PAUL TÉTAR VAN ELVEN                  
Koornmarkt 67

Zondag  
13.30 | 14.30 | 15.30       Anouk Vinders - solo zang

Doorlopend
Kinderspel: Informatieve expositie over de Delfts Blauwe tegels 
waarop kinderspelen te zien zijn 

Museumboot
Museum Tetar van Elven wordt tijdelijk uitgebreid met een 
museumboot voor de deur
Daar kun je: 
• Oud Nederlandse spelletjes doen en een memoryspel spelen
• Kinderen kunnen een ontwerp maken voor een echte Delfts 

Blauwe tegel. Die kan opgehangen worden op de tegeltjeswand 
op de museum zolder. Het ontwerp kan ook geprint worden op 
een echte tegel. Dit kan bij de Heinen Conceptstore, Hippoly-
tusbuurt 3 (€ 10,00). De workshop is doorlopend maar het aantal 
deelnemers is beperkt, vol=vol! Van tevoren aanmelden niet 
mogelijk.

27. MARIA VAN JESSEKERK                   
Burgwal 18a

Doorlopend 
• Expositie Kerkelijk Erfgoed Uit zicht geraakt. Over Delftse 

kerkelijke voorwerpen uit de 16e tot de 20e eeuw.
• Rondleiding op verzoek

28. SYNAGOGE   
Koornmarkt 12

Zaterdag & zondag 
Fototentoonstelling Synagogen in Nederland 

29. BARBARAKAPEL                    
Oude Delft 18

De kinderen van kunstenaar Jaap Min geven een toelichting op de 
religieuze wandschilderingen van hun vader.

Zaterdag 
12.00 en 15.00 door Maarten Min

Zondag 
13.00 en 15.00 door Marlou Min

18. STADHUIS        
Markt 87

Rondleidingen door het Steen
zaterdag vanaf 10.30   elk half uur t/m 16.30
zondag vanaf 12.00   elk half uur t/m 16.30

Gratis tickets alleen op de dag zelf verkrijgbaar in de hal van het 
Stadhuis. Het aantal deelnemers is beperkt, dus op=op!

19. KOORNBEURS / VLEESHAL             
Voldersgracht 1 

Zaterdag 
13.30 | 14.30 | 15.30   Mees van der Smagt - piano en zang

Zondag  
13.30 | 14.30 | 15.30   Robinson Jouwe - piano en zang

Doorlopend
• Rondleidingen
• Kinderspeurtocht, voor kinderen en hun ouders

21. DE GENESTETKERK           
Oude Delft 102-104

Zaterdag 
13.30 | 14.30 | 15.30  Marnix Steffen - viool

Zondag 
13.30 | 14.30 | 15.30   Ars Vocalis - koor

22. SOCIËTEIT STANDVASTIGHEID               
Phoenixstraat 9

Doorlopend 
• Uitleg over de kegelbaan en de sociëteitszaal
• Bezoekers kunnen het kegelen en biljarten uitproberen
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36. KRUITHUIS                    
Schiekade 1

Doorlopend
• Tentoonstelling van kepies (militaire hoofddeksels) 
• Demonstratie van sportschool 
• Kampvuur (broodjes bakken) 
• Rondleidingen 

37. VAKWERKHUIS                    
Prof. Snijderstraat 2

Zaterdag & zondag
12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15    Rondleidingen

Zaterdag
Syrische muziekgroep

Doorlopend
Kick off Woord en Draad: maak kennis met de wereld van het 
weven. Doe mee en maak je eigen weefpatroon o.l.v. kunstenaar 
Bart Gorter. Iedereen is van harte welkom!  
Woord en Draad is een project van Stichting Delfts Peil waarin 
verhalen rondom textiel en ambacht van Delftse bewoners een 
podium krijgen.

39. HORTUS BOTANICUS (BOTANISCHE TUIN)                    
Poortlandplein 6

Zaterdag 
13.30 | 14.30 | 15.30     Let’s Swing Delft  - bigband  

Zondag
14.30 - 16.30   Prometheus Delft - harmonieorkest

Doorlopend
• Bouwen met bamboe voor kinderen en hun ouders en opa’s en 

oma’s
• Herfstbingo en speurtocht door de Hortus 
• Infostand van Museum van Marken  

43. DREAMHALL (VOORMALIG LAB STEVIN)                   
Stevinweg 4

Zondag
13.30 | 14.30 | 15.30     Nikobo Nordic Jazz Trio

Doorlopend
In de hal staan diverse innovatieve studentenprojecten van auto’s 
en boten die gebruikmaken van waterstof en/of zonne energie.

30. FRANCISCUS EN CLARAKERK                    
Raamstraat 76

Zaterdag 
12.30 | 13.30   Blazersensemble van het Delfts Symphonie Orkest

Zondag 
12.30 | 14.30  Ensemble Flavice – Fluitkwartet van Mozart

Doorlopend
•  Expositie van twee van de zeven kruiswegstatie uit de 

voormalige Hippolytuskerk aan de Voorstraat. Uit de 
container gered bij de sloop van de kerk.

• Rondleiding op verzoek
• Verschillende organisten brengen een gevarieerd 

 programma op het Maarschalkerweerd-orgel (1912), soms in 
combinatie met solozang.

31. FUNDATIE VAN RENSWOUDE                    
Oude Delft 49

Zaterdag 
13.30 | 14.30 | 15.30   Prima Donna’s - operazang

Zondag 
13.30 | 14.30 | 15.30   Marnix Steffen - viool

33. PAKSCHUIT NOOIT GEDACHT                    
Korte Geer 1

Zaterdag 
Pendeldienst vanaf Korte Geer (naast het Arsenaal) richting 
Vakwerkhuis en Hortus Botanicus. Daar kunt u op- of afstappen
Eerste afvaart 10.30

Zondag 
Demonstratie trekschuit met jaagpaard. 
Locatie: Kanaalweg ter hoogte van Vakwerkhuis / Sebastiaanbrug 
naar de Oostpoortbrug v.v. Publiek mag instappen en een stukje 
meevaren. De trekschuit (getrokken door een paard) was eeuwen-
lang het belangrijkste transportmiddel. En duurzaam!

34. HET ARSENAAL                   
Korte Geer 1

Westcord Hotel 
Zaterdag 13.30 | 14.30 | 15.30    Operakoor Delcanto   
Loetje
Zondag  13.30 | 14.15 | 15.00    Operakoor Delcanto 
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1. HEINDE EN VER                   
Zocherweg 9

13.30 | 14.30 | 15.30     De VAK Big Band 

5. HISTORISCH JORIS                  
Sint Jorisweg 2

13.30 | 14.30 | 15.30    Camerata Delft – kamermuziek 17e eeuw

12. MUSEUM PRINSENHOF DELFT                  
Sint-Agathaplein 1

Rondleidingen
Kom meer te weten over één van de drie pijlers van het museum.
12.00 - 12.30 Willem van Oranje
12.45 - 13.15 Delfts Blauw
13.30 - 14.00 Delftse Meesters
14.15 - 14.45 Willem van Oranje
15.00 - 15.30 Delfts Blauw
15.45 -16.15 Delftse Meesters

Aanmelden (op de dag zelf) kan bij de kassa in het museum. 

32. KANTONGERECHT / THE COURT                  
Korte Geer 11/11a

13.00  | 15.00  Vertelkring Delft, De wijze woorden van Nasrdin  
 Hodja, Gerard Jellema

35. BACINOL 2                  
Hooikade 13

13.30 | 14.30 | 15.30  Bluegrass Bandits – country, bluegrass 

Doorlopend
• Open ateliers bij diverse kunstenaars
• Expositie: De geschiedenis van de Koninklijke Fabriek  

F.W. Braat N.V.  Documenten, foto’s en rondleidingen door 
oud-mede werkers van Braat. 

ZONDAG

41. BEGRAAFPLAATS JAFFA EN FAMILIEHUIS                  
Jaffalaan 10

13.00  | 14.00  | 15.00   
Vertelkring Delft, De Razzia, Joke Kouwenhoven 

Doorlopend
Van Marken Wandeling: Loop langs de grafstenen van tijdgenoten 
van Jacques en Agneta van Marken die een rol hebben gespeeld 
in hun leven. Via de QR codes hoort u hun verhalen.
Bij de entree staat een informatiebord met o.a. de plattegrond. 
Samenstelling: Jan van der Mast in samenwerking met De Laatste 
Eer.
www.de-laatste-eer.nl/artikelen/wandelroute-over-begraafplaats- 
jaffa

Bluegrass Bandits speelt zondag in Bacinol2
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Financiële bijdragen

Sponsors

Organisaties

OPEN MONUMENTENDAG DELFT 2022 BEDANKT:

Coöperatiefonds 
Rabobank 

Zuid-Holland Midden

35% magenta
95% geel

50% cyaan
100% geel

54% cyaan
80% magenta

100% cyaan
60% geel

90% magenta
65% geel

100% cyaan

Aan de 36e Open Monumentendag Delft 
werken o.a. mee:

• Projectleider: Annet Thoms -  Annieway 
PR & Productie

• Cultureel programma: Steven de Laet 
(Rietveld Theater)

• Bouwhistorisch advies: Gertjan van der 
Harst (Gemeente Delft)

• Stadhuis Delft, infopunt voor Open 
Monumentendag Delft

• Eigenaren en beheerders van de open-
gestelde monumenten

• Delfia Batavorum, Delftse NTG 
 gebarentolken 

• Jan van der Mast
• Margriet Laan: Mevrouw Monumenten-

dag (Kinder Kijkkaart)
• Distributie boekjes: Henk van Gemerden
• Alle vrijwilligers 

Fotografie
Thijs Tuurenhout, Rob Hogeslag, 
 Gemeente Delft, Michael Terlouw, Peter de 
Krom, Lucas van der Wee

Eindredactie
Trudy van der Wees - Cicero  Publiciteit 

Engelse vertaling
Katja ter Brugge – Bridge the Gap English 
Services 

Vormgeving
Paul Noordermeer - P& ontwerp

Drukwerk
Sande Druk 
Dit boekje is gedrukt op duurzaam FSC 
gecertificeerd papier

Bestuur Stichting  
Open Monumentendag Delft
Cher Mattijssen  – voorzitter
Ed van der Meulen – penningmeester
Ignatz de Schepper – secretaris
Lucas van Berkum – lid, plaatsvervan- 
      gend voorzitter

 

Het programma in dit boekje is onder 
voorbehoud.

Kijk voor het actuele programma op   
www.openmonumentendagdelft.nl

Deelname is op eigen risico.
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