
Kunstwandeling / Speurtocht door de wijk Westerkwartier-Hof van 
Delft

Hou je van kunst? Vind je speurtochten leuk? En zoek je een actief, inspirerend, goedkoop en 
coronaveilig uitje? Delft ligt vol met kunstschatten, gewoon op straat. 
In het centrum, maar ook in wijken zoals het Westerkwartier en Hof van Delft. 
Wil je ze ontdekken? 
https://kunstwandelingdelft.nl/kunstroute-westerkwartier-hof-van-delft/
Je proeft echt de sfeer in de verschillende buurten. Wandel (of fiets) de openbare kunstroute! 
Ook leuk met de kinderen. 

De route
De route Westerkwartier / Hof van Delft begint op het Station en voert langs ruim dertig 
gevarieerde kunstwerken en vooral veel muurschilderingen. De ene keer spatten ze van de 
muur af en een andere keer is het even goed om je heen kijken voor je ze ziet.

- Je kunt beginnen en stoppen waar je wilt; vrijheid, blijheid. Met de plattegrond op zak 
kan je niet verdwalen.

- De hele  route is bijna 8,5 kilometer en duurt twee uur in rustig wandeltempo. 
- De route is eenvoudig te halveren via de Hugo de Grootstraat. Je kunt deze van de 

Spoorsingel naar het Westplantsoen lopen en omgekeerd. Als je dat doet kan je aan de 
Westerkwartier of aan de Hof van Delft kant van de route blijven.

- Onderweg kom je verschillende mogelijkheden tegen om een terrasje te pakken of te 
picknicken in een van de parken of een mooi grasveld.

- De kunstwerken zijn genummerd. Informatie over de objecten staat op de website. 
- Bij nummer 23 kunt u overstappen naar de kunstwandeling Centrum en genieten van 

alle kunstschatten in de binnenstad. Dan wordt de route wel een stuk langer.

Route op papier ophalen: 
Bij Delft voor Elkaar kan je van 23 t/m 27 augustus, tussen 10.00 
en 14.00 uur, een gratis uitgeprinte versie van de route ophalen. 
Adres van Bleyswijckstraat 91 (dat is naast het politiebureau). Je 
kunt de route bij Delft voor Elkaar al oppikken. Bij de ingang 
Jacoba van Beierenlaan tref je de eerste kunstwerken aan. Voor de 
eerste 10 mensen die de route ophalen is er een kleine verrassing! 
 

Route Downloaden:
Download de (gratis) plattegrond en print ‘m uit. De uitgestippelde route brengt je langs alle 
kunstwerken. https://kunstwandelingdelft.nl 
 
QR-code:
Bovenaan de plattegrond staat een QR-code. Door deze code met je mobiele telefoon te 
scannen, kun je tijdens de wandeling van elk object achtergrondinformatie lezen.
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