
    

QR-code smartphone:

www.alletops.mobi/delft

Wat is een TOP?

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.  

Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u 

wandelen  of fietsen via diverse bewegwijzerde  

routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekken  

van de regio. Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf 

meter hoge groene halm. Meer informatie over deze 

en andere TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl

Meer routes

Op bovenstaande website vindt u ook meer 

(bewegwijzerde)  fiets- en wandelroutes die u  

vanaf deze TOP kunt oppakken.

NAP -1,10 m
Zuid-Holland ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.  

Momenteel bevindt u zich op 1,10 meter onder NAP  
(Normaal Amsterdams Peil).  

 Legenda
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 1  Tips in de omgeving

Routes
Fietsen

ANWB Delflandroute, 26 km
Markering: zeshoekige ANWB-bordjes en  

via de fietsknooppunten:
64 - 58 - 57 - 1 - 52 - 53 - 54 - 55 -

56 - 61 - 63 - 68 - 69 - 65 - 64

Wandelen
Ackerdijksepad, 5 km

Markering: groene pijlen (heen) en blauwe pijlen (terug) 
Niet toegankelijk i.v.m. broedseizoen van 15 maart t/m 14 juli

Ackerdijkroute, 7,5 km
Markering: gele pijlen

Toeristisch Overstappunt
Delft – Ackerdijkse Bos
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Welkom in de Hof van Delfland! Vanaf deze plek 

kunt u dit gebied verkennen en beleven - te voet, 

op de fiets of misschien wel in een bootje of kano. 

De Hof van Delfland is een netwerk van groengebieden 

en landschappen midden tussen de levendige steden 

Den Haag, Delft, Zoetermeer en Rotterdam. Kern van 

het gebied is het beschermde veenweidelandschap  

van Midden-Delfland en Oude Leede. U kunt in Hof  

van Delfland genieten van bossen, parken, waterrijke 

gebieden, historische dorpjes, heerlijke streekproduc-

ten en de gastvrijheid van onze ondernemers. Wat  

is úw favoriete plekje in de Hof van Delfland?

In de omgeving
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Mede mogelijk gemaakt door:

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland.

Het Schielicht is een eetcafé/restaurant dat zowel in de zomer als in de winter  
geopend is. Zomers kunt u genieten op het terras aan het water van de Schie.  
Kinderen kunnen zich vermaken in de speeltuin. Het restaurant ligt ten zuiden van 
de Kandelaarsbrug, nabij fietsknooppunt 64, en is een leuk stop voor een rustpauze. 
Adres: Kandelaarweg 123 Rotterdam. Openingstijden: di. t/m zo. vanaf 11.00 uur. 
Vanaf okt. t/m maart: alleen do. t/m zo. vanaf 11.00 uur. 

4  Het Schielicht (3 km)
Op Hodenpijl is een bourgondische buitenplaats waar cultuur, kunst, gezondheid en 
welzijn bij elkaar komen. Proef de smaken van Midden-Delfland in het biologische 
restaurant, bezoek een lezing, concert of expositie. Of kijk rond in de stal en (moes)
tuinen die het restaurant voorzien van zuivel, vlees en groenten.  
Adres: Rijksstraatweg 20/22 Schipluiden.  
Openingstijden restaurant: di. t/m zo. vanaf 10.00 uur. 

3  Op Hodenpijl (10 km)

De Ackerdijkse Plassen is een vogelrustgebied dat bestaat uit afwisselende land-
schappen van open weide, bossen, plassen, moeras en ruigte. Er zijn veel bijzondere 
vogels te zien zoals de snor, grutto en blauwborst. Het gebied wordt beheerd door 
Natuurmonumenten en is niet vrij toegankelijk, maar om het gebied heen ligt een 
ongemarkeerde route (7 km, via Zwethkade) met diverse uitkijkpunten. 

2  Ackerdijkse Plassen (5 km)
Delft heeft prachtige grachten met eeuwenoude grachtenhuizen, hofjes, kleine 
steegjes, vele boogbruggen en een Markt met een schitterend stadhuis. De histori-
sche binnenstad is goed bewaard gebleven, de middeleeuwse structuur is nog  
overal herkenbaar. Delft heeft een autoluwe binnenstad. Dat maakt Delft ook zo fijn 
voor wandelaars en fietsers.

1  Historische binnenstad Delft (4 km)

Delft
Wat maakt Delft zo uniek? Natuurlijk de sfeervolle grachten  

en de autoluwe slenterstraatjes met hun historische panden. 

Delft is een betoverde stad met eeuwenoude kerken en  

imponerende grafmonumenten. Op elke straathoek ligt de  

geschiedenis voor het oprapen. 

Aan gezellige winkels, ongedwongen weekmarkten en  

sfeervolle terrassen geen gebrek. Aan creativiteit en innovatie 

evenmin. Delft is wereldberoemd als de bedenker van oplos-

singen voor de knelpunten van morgen. In het gloednieuwe 

Science Centre Delft (Mijnbouwstraat 120) ervaart u dit zelf. 

Delft heeft een autoluwe binnenstad en is daarom een  

aantrekkelijke stad voor wandelaars en fietsers. Vanuit  

de stad bent u zo in de aangrenzende groene buitengebieden 

waar u mooie wandel- en fietstochten kunt maken.  

Onderweg geniet u van de waterrijke omgeving. 
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