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1. Inleiding 
 

In de stadskrant van 10 oktober 2012 heeft de gemeente Delft een oproep gedaan aan de inwoners om 

slecht zichtbare straatnaamborden te melden bij de gemeente, zodat deze weer zichtbaar gemaakt kunnen 

worden door het snoeien van groen of eventueel te verplaatsen voor beter zicht. Naar aanleiding van deze 

oproep hebben de verschillende belangenverenigingen in de binnenstad binnen hun eigen deelgebieden een 

inventarisatie gehouden van alle straatborden. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er vooralsnog geen 

consistent beleid lijkt te zijn t.a.v. het aanbrengen van straatborden. Als bewoners zijn wij natuurlijk goed op 

de hoogte van onze leefomgeving en wij hebben deze kennis aangewend om aanbevelingen te doen t.a.v. 

plaatsing en locatie van straatborden. Vanzelfsprekend hebben wij hierbij ook rekening gehouden met de 

verschillende soorten verkeersstromen en hoeveelheid niet lokaal verkeer, zoals bijvoorbeeld toeristen. Wij 

hopen dat de gemeente Delft onze aanbevelingen gebruikt om de binnenstad van Delft gastvrij en 

bereikbaar te laten blijven zijn. 
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2. Uitgangspunten bij het opstellen van de aanbevelingen 

 

2.1 Functie straatnamen 
 

Straatnamen hebben als belangrijkste functie het ‘wijzen van de weg’. Zeker voor mensen van buiten is het 

een onontbeerlijk hulpmiddel de weg te vinden op vreemd terrein. Zelfs in deze tijden van digitale 

navigatieapparatuur is een analoge aanduiding een bevestiging van de juiste route. Nog zeer recentelijk is 

gebleken dat ook routeplanners fouten kunnen bevattenen, dus een bevestiging is geen overbodige luxe. 

Met name hulpdiensten zijn zeer afhankelijk van correcte straatnamen die zichtbaar zijn geplaatst. Niemand 

wil immers dat de brandweer te laat komt wanneer je huis in brand staat, omdat ze de weg niet konden 

vinden. Ook zijn we blij wanneer onze post aankomt en de krant bij ons op de mat valt en niet bij de 

achterburen.  

Wellicht de belangrijkste functie van straatnamen is echter het verschaffen van een ‘thuis’ voor bewoners 

van een bepaalde straat. Het adres is onlosmakelijk verbonden met iemands identiteit.  

 

 

2.2 Plaatsen van straatnaamborden 
 

In de binnenstad van Delft is op bijzondere wijze rekening gehouden met de historische uitstraling: de 

straatnaamborden zijn (sinds 1860) van gietijzer gemaakt met zwarte letters in reliëf op een witte 

achtergrond. Hiermee onderscheidt zich de Delftse binnenstad ten opzichte van de meeste andere 

binnensteden. 

Herkenbaarheid en duidelijkheid in bewegwijzering helpen bezoekers hun weg te vinden. De openbare 

ruimte is het visitekaartje van de stad. Straatnaamborden maken daar integraal onderdeel van uit. Het 

zichtbaar plaatsen van de straatnaamborden oogt gastvrij en uitnodigend. De binnenstad van Delft trekt, 

meer nog dan andere delen van de stad, veel bezoekers van ‘buiten’. Dagjesmensen, shoppers, 

horecabezoekers etc. Daarnaast komen er ieder jaar weer heel veel buitenlandse toeristen naar Delft, die 

onbekend zijn met de Nederlandse taal en dus sterk zijn aangewezen op leesbare en zichtbare 

straatnaamborden. 

 

Tijdens onze inventarisatie van straatnaamborden in de binnenstad konden wij echter geen eenduidigheid 

ontdekken in de plaatsing van de straatnaamborden. Soms hangen de borden links op de gevel, soms 

rechts, soms aan begin en einde van een straat, soms alleen aan begin of einde. En wanneer plaats je wel 

of niet halverwege een straat een extra naambord bij een zijstraat? Wellicht is het niet nodig om hier harde 

uitgangspunten voor vast te stellen, want elke straathoek is uniek, met eigen verkeersstromen en individuele 

bezoekers. Bij het opstellen van onze aanbevelingen hebben wij daarom vooral gekeken naar de functie die 

een straatnaambord op een bepaalde plek heeft. Toch zou het voor de duidelijkheid handig kunnen zijn om 

een aantal uitgangspunten vast te stellen, bijvoorbeeld plaatsing aan een bepaalde zijde van de straat en op 

elke hoek.  Dit bevordert de herkenbaarheid en voorkomt eventuele discussie t.a.v. het al of niet plaatsen 

van een straatnaambord.  
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2.3 Uitgangspunten voor het plaatsen van straatnaamborden 
 

Bij het vaststellen van de functie van een straatnaambord hebben wij met name gekeken naar de logica 

achter het plaatsen van een straatnaambord. Leidend bij het doen van een aanbeveling waren daarbij: 

- openbaarheid van een straathoek (hartje binnenstad, of juist aan de rand) 

- de gebruikelijke bezoekers (locals of juist veel mensen van buiten)  

- soorten verkeersstromen (voetgangers, fietsers, automobilisten) 

- richting van verkeersstromen (eenrichtingsverkeer, bestemmingsverkeer etc.) 

 

Met onze kennis van de binnenstad hebben wij geprobeerd ons te verplaatsen in de verschillende soorten 

gebruikers van de binnenstad en hebben wij getracht door hun ogen te zien of aanpassing van 

straatnaamborden nodig was. In hoofdstuk 3 hebben we 66 plekken benoemd waar de bewegwijzering 

verbeterd kan worden.  

Vooralsnog beschouwen wij dit rapport als een levend document en de gedane aanbevelingen als een 

eerste aanzet tot een consistent en duidelijk beleid t.a.v. straatnaamborden in Delft. 
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3. Aanbevelingen t.a.v. straatnaamborden in de binnenstad 
 

 



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.1 Smitsteeg
Hoek+Smitsteeg6Westvest Aanbeveling:

nr.2 Sint Agathaplein
Hoek+Sint+Agathaplein6Phoenixstraat Aanbeveling:

nr.3 Nieuwstraat
Hoek+Nieuwstraat6Oude+Delft Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+++

Begroeing+snoeien+
zodat+het+
straatnaambord+beter+
zichtbaar+wordt.+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng+



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.4 Boterbrug
Hoek+Boterbrug6Oude+Delft Aanbeveling:

nr.5 Oude Delft
Hoek+Oude+Delft6Binnenwatersloot Aanbeveling:

nr.6 Oude Delft
Hoek+Oude+Delft6+Peperstraat Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.7 Oude Delft
Hoek+Oude+Delft6Binnenwatersloot+z/w+hook Aanbeveling:

nr.8 Kloksteeg
Hoek+Kloksteeg6Oude+Delft Aanbeveling:

nr.9 Hippolytusbuurt
Hoek+Hippolytusbuurt6HeiligegeestKerkhof Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+
Verkeersbord+
verwijderen+en+ook+de+
graffiIe.+
+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.10 Waagsteeg
Hoek+Waagsteeg6Wijnhaven Aanbeveling:

nr.11 Markt
Hoek+Markt6Oude+Langendijk Aanbeveling:

nr.12 Poppesteeg
Hoek+Poppesteeg6Westvest Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+als+
bouwerk+klaar+is.+
Zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+
+++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.13 Markt
Hoek+Markt6Cameretten Aanbeveling:

nr.14 Markt
Hoek+Markt6Oude+Langendijk Aanbeveling:

nr.15 Yperstraat
Hoek+Yperstraat6Kruisstraat Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.16 Kruisstraat
Hoek+tegenover+Yperdek Aanbeveling:

nr.17 Oranjestraat
Hoek+Oranjestraat6Oosteinde Aanbeveling:

nr.18 Kruisstraat
Hoek+Kruisstraat6Gasthuislaan Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+
+

Snoeien+van+het+groen+
zodat+straatnammbord+
weer+zichtbaar+is.+
+



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.19 Kruisstraat en Ezelsveldlaan
HoekKruisstraat6Ezelsveldlaan Aanbeveling:

nr.20 OranjePlantage
Hoek+OranjePlantage6Oosteinde Aanbeveling:

nr.21 Bastiaanplein
Hoek+Bastiaanplein+en+Kruisstraat Aanbeveling:

Plaatsen+van+twee+
straatnaamborden+++
1+x+Kruisstraat+
1x+Ezelsveldlaan+

Plaatsen+van+een+2e+
straatnaambord+++
ruggelings+tegen+het+
andere+
straatnaambord.+
Het+huidige+bord+is+niet+
leesbaar+komende+
vanaf+de+Oostpoort.+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.22 Zuidwal
Hoek+Zuidwal6Asvest Aanbeveling:

nr.23 Vlamingstraat
Hoek+Vlamingstraat6Oosterstraat Aanbeveling:

nr.24 Houthaak
Hoek+Houthaak6Vlamingstraat Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+aan+de+
noordkant.+++

Snoeiwerk+zodat+
straatnammbord+weer+
zichtbaar+is.+
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nr.25 Trompetstraat
Hoek+Trompetstraat6Vrouwenregt Aanbeveling:

nr.26 Paardenmarkt
Hoek+Paardenmarkt6Kantoorgracht Aanbeveling:

nr.27 Van der Mastenstraat
Hoek+van+de+Mastenstraat6Paardenmarkt Aanbeveling:

Straatnaambord+
verplaatsen,+zichtbaar+
vanaf+de+rijrichIng.++

Plaatsen+van+twee+
straatnaamborden.+++
16+Paardenmarkt+
26+Kantoorgracht+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord++
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.Dus+het+bord+
van+de+noordzijde+
verplaatsen+naar+de+
zuidzijde.+
+



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.28 Doelenplein
Hoek+Doelenplein6Verwersdijk Aanbeveling:

nr.29 Doelenplein
Hoek+Doelenplein6Verwersdijk+ Aanbeveling:

nr.30 Buitenboogerd
Hoek+Buitenboogerd6Annastraat Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+
Zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng+en+in+de+
uitvoering+gieIjzer+
(wi`e+ondergrnd+met+
zwarte+le`ers)+
+



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.31 Buitenboogerd
Hoek+Buitenboogerd6Annastraat Aanbeveling:

nr.32 Noordeinde
Hoek+Noordeinde6Wateringsevest Aanbeveling:

nr.33 Noordeinde
Hoek+Noordeinde6Wateringsevest Aanbeveling:

Straatnaambord+
vervangen+voor+
binnenstad+gerelateerd+
bord.++
+
Snoeien+van+het+groen+
zodat+straatnaambord+
zichtbaar+wordt.+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++

Plaatsen+een+
straatnaambord+op+een+
paal+aan+de+waterkant+
zodat+komende+vanaf+
Wateringsevest+
(spoorkant)+het+bord+
goed+leesbaar+is.++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.34 Bagijnhof
Hoek+Bagijnhof6Oude+Delft Aanbeveling:

nr.35 Schoolstraat
Hoek+Schoolstraat6Oude+Delft Aanbeveling:

nr.36 Voorstraat
Hoek+Voorstraat6Oudekerkstraat Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+
+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+

Straatnaambord+
plaatsen.+



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.37 Voorstraat
Hoek+Voorstraat6Heiligegeestkerkhof Aanbeveling:

nr.38 Bagijnestraat
Hoek+Bagijnestraat6Phoenixstraat Aanbeveling:

nr.39 Phoenixstraat
Hoek+Phoenixstraat6Dirklangenstraat Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+op+paal+
aan+grachtzijde.+

Verplaatsen+van+een+
straatnaambord.+
±+0.50+m+hoger+zadat+het+
beter+leesbaar+is.+
Graag+de+gaffiI+
verwijderen.+++

Verplaatsen+van+het+
verkeersbord+zodat+
straatnaambord+beter+
leesbaar+is.++
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nr.40 Dirklangenstraat
Hoek+Dirklangenstraat6Phoenixstraat Aanbeveling:

nr.41 Kampveld
Hoek+Kampveld6Dirklangenstraat Aanbeveling:

nr.42 Kampveld
Hoek+Kampveld6Phoenixstraat Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+
Zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng+
+

Verplaatsen+van+het+
verkeersbord+zodat+
straatnaambord+beter+
leesbaar+is.++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.43 Dirklangenstraat
Tegenover+poort+Kampveld Aanbeveling:

nr.44 Bagijnhof
Bagijnhof:+op+beide+hoeken+van+de+steegingangen Aanbeveling:

nr.45 Gasthuisplaats
Hoek+Gasthuisplaats6Gasthuissteeg Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+op+
gevel+schildersbedrijf+
du+Clou++

Plaatsen+van+
straatnaamborden+op+
de+hoeken+van+de+
steegingangen+zodat+
het+vanuit+rijrichIngen+
leesbaar+is.++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+
+
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nr.46 Gasthuisplaats
Hoek+Gasthuisplaats6Koornmarkt Aanbeveling:

nr.47 Wateringsevest
Hoek+Wateringsevest6Noordeinde Aanbeveling:

nr.48 Wateringsevest
Hoek+Wateringsevest6+tegenover+Kampveldweg Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+

Straatnaambord+
plaatsen.+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+op+paal+
tegenover+huisnemmer+
11.+
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nr.49 Rode Leeuwpoort
Hoek+Rode+Leeuwpoort6Dirklangenstraat Aanbeveling:

nr.50 Voorstraat
Hoek+Voorstraat6Molenstraat Aanbeveling:

nr.51 Wijnhaven
Aanbeveling:

Straatnaambord+
vervangen+voor+
binnenstad+gerelateerd+
bord.++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+++

Plaatsen+van+een+extra+
straatnaambord.++++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.52 Minderbroerstraat
Hoek+Minderbroerstraat6Voorstraat Aanbeveling:

nr.53 Sint Agathaplein
Poort Aanbeveling:

nr.54 Hoy Poy. Zijstraatje in de Annastraat 
Aanbeveling:

Verplaatsen+van+een+
straatnaambord.+
Zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng+
+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+aan+de+
rechterkant+aan+het+
begin+van+de+poort.+

Straatnaambord+
vervangen+voor+
binnenstad+gerelateerd+
bord.++



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.55 Doelenstraat
Aanbeveling:

nr.56 Doelenplein
Hoek+Pluympot6Doelenplein+bij+het+Filmhuis Aanbeveling:

nr.57 Pluympot
Hoek+Pluympot6Schutterstraat Aanbeveling:

Straatnaambord+
plaatsen+zodat+
komende+vanaf+de+
Paardenmarkt+het+bord+
zichtbaar+is.+
+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+(vanuit+de+
Pluympot).+
+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+
zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng.+(vanuit+de+
Schu`erstraat).+



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.58 Verwersdaijk
Hoek+Verwersdijk6Rietveld Aanbeveling:

nr.59 Oostplantsoen
Hoek+Oostplantsoen6Geerweg Aanbeveling:

nr.60 Raam
Hoek+Raam6Schuttersstraat Aanbeveling:

Straatnaambord+
plaatsen+op+paal+aan+
waterkant.+
Op+deze+hoek+begint+de++
Verwersdaijk.+

Recht+plaatsen+van+een+
straatnaambord+op+paal+
tegenover+Geerweg+
zodat+het+bord+ook+
leesbaar+is+vanaf+de+
Kantoorgracht.+

Straatnaambord+
plaatsen+op+gevel+recht+
tegenover+de+
Schu`ersstraat+of+op+
paal.+



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.61 Rietveld
Hoek+Rietveld6Raam Aanbeveling:

nr.62 Nieuwe Plantage
Hoek+Nieuwe+Plantage6+Plantagebrug Aanbeveling:

nr.63 Doelenstraat
Hoek+Doelenstraat6+Oostplantsoen Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+op+paal+
aan+de+waterkant+van+
het+Rietveld.+

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+op+
paal+recht+tegenover+
afrit+brug.++

Plaatsen+van+een+
straatnaambord.+
Zichtbaar+vanaf+de+
rijrichIng+vanaf+de+
Oosterstraat.+
+



straatnaamborden+in+de+Delftse+binnenstad

nr.64 Doelenstraat
Hoek+Doelenstraat6Raam6Paardenmarkt Aanbeveling:

nr.65 Geerweg 
Hoek+Geerweg6Anne+Boogerd Aanbeveling:

nr.66 Geerweg 
Hoek+Geerweg6Geerboogerd+ Aanbeveling:

Plaatsen+van+een+
straatnaambord+aan+de+
rechterkant+aan+het+
begin+van+de+straat.+

Straatnaambord+
plaatsen+aan+de+
waterkant+op+paal.+
Binnenstad+gerelateerd+
bord.++

Straatnaambord+
plaatsen+aan+de+
waterkant+op+paal.+
Binnenstad+gerelateerd+
bord.++
+
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