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Buro Lubbers heeft een ontwerp gemaakt voor drie assen 
die de binnenstad van Delft verbinden met het natuurgebied 
Delftse Hout. De Delftse Hout is sinds de jaren 70 de tuin van de 
Delftenaren. Het groengebied bevat een aantal deelgebieden 
met een eigen sfeer en identiteit. Er is voor elk wat wils. De 
gemeente Delft wil de verbindingen tussen de Delftse Hout 
en de binnenstad verbeteren met behulp van drie assen: de 
natuuras, de educatieve as en de stedelijke as. Het doel is dat 
deze routes het recreatiegebied vanuit de stad zichtbaar en 
beleefbaar maken en vice versa – van groen naar stad en van 
stad naar buitengebied. 

Tussen stad en land
De Delftse Hout heeft grote kwaliteiten. Het landschap heeft haar 
eigen karakter, haar ontstaansgeschiedenis is overal voelbaar 
en het gebied kent een grote variatie in functies en sferen. De 
routes naar de Delftse Hout lijken voor het grootste gedeelte 
spontaan te zijn ontstaan. Het zijn vaak smalle voetpaden 
over bermen met grote bomen, langs het water. Daarnaast 
liggen er langs de natuuras en educatieve as doorgaande 
fietsroutes. In het nieuwe routeontwerp van de assen is het 
bestaande landschap als uitgangspunt genomen en versterkt. 
Het doel is mensen te attenderen op en hen bewust te maken 
van het landschap en zijn geschiedenis. Daartoe worden 
op specifieke plaatsen langs de assen objecten geplaatst 
(meubilair, informatieborden,…). Omdat dat ene object alleen 
maar op die ene plek hoort, ontstaat er nieuwe ruimtelijke laag 
die verknoopt is met het huidige landschap.

Eenheid in assen
De drie assen zijn duidelijk aan elkaar gerelateerd door 
een eenduidige vormgeving. Het meubilair is door haar 
vormgeving, detaillering en materiaalkeuze familie van elkaar 
en draagt bij aan het totale imago van de Delftse Hout. De 
objecten zijn robuust, herkenbaar en vandalismebestendig. 
Waar mogelijk kunnen ze door de tijd heen worden aangepast. 
Langs de bestaande paden van de drie assen verschijnen 
routeaanduidingen, die op alle assen dezelfde vormgeving 
hebben en gemaakt zijn van cortenstaal en gecoat staal. De 
objecten langs de assen bestaan uit standaard betonelementen 
met cortenstaal. Alle elementen zijn eenvoudig te onderhouden, 
onderdelen zijn gemakkelijk te vervangen en de objecten zijn 
niet afhankelijk van kwetsbare techniek. Naarmate ze ouder 
worden, worden de objecten mooier en raken ze steeds meer 
verbonden met het landschap. 

Routetegels markeren strategische plekken aan de assen en de locatie 
waar men zich bevindt. Iconen op de informatezuilen duiden aan wat 
men op de route tussen Delft centrum en Delftse Hout tegenkomt en hoe 
lang het lopen is. De paal is dubbelzijdig georiënteerd. Eén zijde met de 
route naar Delft centrum en één zijde met de route naar Delftse Hout.
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Natuuras
Langs de natuuras vouwen de objecten zich naar de aanwezige 
hoogteverschillen. Een steiger biedt een mooie zitplaats aan 
het water en dient als aanlegplaats voor kano´s en watertaxi´s. 
Op een andere plek leidt een trapje naar het water waar men 
het waterleven en de muurvegetatie aan de overzijde van de 
vaart kan bekijken. Elders kan men over een vlonder direct 
langs het water lopen of met een vlot de vaart oversteken. 
Via een kijkgat in het vlot ziet men het bestaande planten- en 
dierenleven in het water. Her en der langs de route wordt uitleg 
gegeven over het water- en poldersysteem van het gebied. De 
berm langs de route wordt zo beheerd dat er een bloemrijke 
ruigte ontstaat. De ruigte geeft beslotenheid en is van grote 
waarde voor insecten en kleine zoogdieren.

Educatieve as
De educatieve as geeft informatie over de geschiedenis, 
de flora en fauna van de as en Delftse Hout. Krasplaten, 
infoborden en kijkvensters bij nieuwe zitplekken en bruggen 
bieden informeren de wandelaars en fietsers. Oud en jong. 
Naast een aantal objecten wordt langs deze route beplanting 
toegevoegd in de vorm van vlinder- en vogellokkende heesters. 
Hier is informatie beschikbaar over vogels, vlinders en 
insecten. De informatie wordt actief verkregen door een papier 
op het object te leggen en daarop met potlood te krassen of 
door met krijt punten te verbinden op de objecten waarmee 
tekeningen zichtbaar worden. De onderdoorgang van snelweg 
A13 wordt met glas en heldere kleuren visueel minder nauw en 
krap gemaakt. Nestkasten lokken hier een grote diversiteit aan 
vogel- en vleermuissoorten. Krasplaten onthullen informatie 
over deze dieren.

Stedelijke as
De relatie met het Delftse Hout wordt langs de stedelijke as 
gelegd door in de beplanting te verwijzen naar de volkstuinen 
aan de andere zijde van de A13. Door het aanplanten van 
fruitbomen in diverse vormen (boom, leifruit op gevels, hagen 
van leibomen in bakken) zal de as één periode per jaar 
een bloesemspektakel worden. Daarnaast worden aan de 
stedelijke as flexibele objecten gekoppeld die geschikt zijn voor 
toeristische informatie, beeldende kunst en audiotoepassingen. 
Voorbeelden zijn een verhalenbank waar men naar verhalen kan 
luisteren, sokkels voor wisselende kunstwerken, een interactief 
scherm dat naar gelang het jaargetijde extra informatie geeft 
over de broedende weidevogels, de temperatuur of de ijsdikte 
van het water in de grote plas. Bewoners, kunstenaars, 
historische verenigingen en organisatoren kunnen invulling 
geven aan deze elementen.
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Stedelijke as

Van Markt tot Schie

Markt Kerk Brugwachtershuis Kortsluiting 
educatieve as
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onderdoorgang
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