
Bereikbaarheid  

De Dillenburg 
Met de auto is De Dillenburg Baden Powell-

pad 10 2612 HK Delft, eenvoudig te bereiken 

via de A13, Rotterdam/Den Haag. Vanaf de 

afslag “Delft Centrum” (Ikea), volgt u de weg 

naar het centrum. Bij de eerste verkeerslichten 

rechtuit en bij de volgende, die bij een T-

kruising staan, rechtsaf. Bij de volgende ver-

keerslichten rechtdoor (linksaf gaat u de stad 

in) tot aan  een vaste brug. Vóór de brug 

rechtsaf de Tweemolentjeskade op, onder de 

rijksweg (A13) door en rechts, direct na het 

fietspad, het parkeerterrein op. “De Dillen-

burg” is het 2e gebouw als u over het fietspad, 

het Baden Powellpad 10, wandelt. Voor het 

laden en lossen van goederen kunt u met de 

auto over het fietspad tot het clubhuis rijden. 

Parkeren bij het clubhuis mag alleen met toe-

stemming van de beheerder. 

 

De buslijnen 60 en 62 rijden vanaf het station 

richting De Dillenburg. Uitstappen op de van 

Miereveltlaan hoek Tweemolentjes-kade. Zie 

verder hier boven. 

Komt u met tramlijn 1 dan is het een kwartier 

lopen. Uitstappen op de halte Kalverbos en 

via de Insulindseweg en de Bonairestraat naar 

de St Jorisweg. Daar rechtsaf en vervolgens 

linksaf de Tweemolentjeskade op. Ook hier 

geldt: zie verder hier boven. 

Clubhuis  De  Dillenburg  en  omgeving 

Het clubhuis De Dillenburg ligt aan de rand van 

het recreatiegebied De Delftse Hout. 

In het clubhuis bevinden zich een 3 lokalen, een 

keuken en modern sanitair. 

Vóór het gebouw is een speelveld met vlaggen-

mast, een kampvuurkuil en een open fietsenber-

ging. Er bestaat de mogelijkheid om tenten op te 

zetten.Er staat ook een hek om het terrein heen. 

 

Het recreatiegebied De Delftse Hout omvat een bos 

met daarin speelweiden en een plas met een groot 

strand waar kan worden gezwommen. Op de plas 

kan worden gezeild, gekanood en geroeid. Bij de 

uitspanning is een verhuurbedrijf van boten en wa-

terfietsen.www.knus.nl 

Tevens omvat het gebied een heemtuin, een kin-

derboerderij en een waterspeelplaats. 

Behalve in de Delftse Hout kan er ook worden ge-

zwommen in het Sportfondsenbad in Delft en het 

zwembad de Viergang in Pijnacker met de fiets on-

geveer 4 km. Beide baden zijn overdekt. 

Op loopafstand van het clubhuis is er in de wijk 

een Plusmarkt. Donderdags is er markt op het 

marktplein. 

In de stad vindt u winkelcentra De Veste met par-

keergelegenheid,  met o.a., C&A, Hema enz. en 

grotere supermarkten zoals , AH en Jumbo. 

Deze centra zijn met de auto eenvoudig in 10 mi-

nuten te bereiken. 

De Dillenburg ligt op 20 minuten lopen naar de 

binnenstad van Delft. 

Delft heeft een rijke historie en wordt gekenmerkt 

door rustieke grachten, een schitterend marktplein, 

fraaie panden en vele mogelijkheden om te winke-

len. 

 

In Delft vindt u o.a. een groot aantal interessante 

kerken (in de Grote Kerk aan de Markt liggen b.v. 

de Oranjes begraven) en mooie gebouwen. Ook 

zijn er vele musea zoals het Techniek Museum, 

het Museum Lambert van Meerten waar u tegels 

kunt bewonderen, het historisch Leger- en Wapen-

museum, De Prinsenhof met Schilderijen en Ne-

derlandse Geschiedenis, Nusantara met kunst en 

muziek uit de Indische archipel, De Porceleyne 

Fles met het Delfts Blauw Museum en fabriek . 

 

Delft heeft goede trein- en busverbindingen met 

Den Haag en Rotterdam. Met tramlijn 1 zijn Den 

Haag en Scheveningen makkelijk te bereiken.  

Lijn 1 rijdt in Den Haag langs of vlak langs mu-

sea, Het Binnenhof, Madurodam naar het Kurhaus 

en strand. 

In Rotterdam vindt u o.a. een mooie dierentuin 

Blijdorp, musea zoals het Scheepvaartmuseum, 

havenrondvaarten enz.  Ook is de wijk Delfshaven 

een bezoek waard. 

 

 



 

Clubhuis  
De Dillenburg  

Tarieven 

Uurtarief incl. energie € 20 

De overnachtingskosten be-

dragen tot 20 pers, excl. gas, 

electra, Weekend  €85,00   

hele of midweek € 80,00 per 

nacht. 

Voor elke extra persoon 

meer dan 20 wordt per nacht 

in een weekend  € 4,00, in 

de week € 3,75 in rekening  

gebracht. Verder vragen nog 

een borg van € 100,-, daar 

verrekenen we de energie 

mee. 

Inlichtingen en reserveringen 
bij de beheerder: 
R.J. van der Pot 
Oostsingel 177 
2612 HK  Delft 
  0618096403 
e-mail:  rjvdpot@gmail.com 
 
Internet: 
www.scoutingwdz.nl 
WiFi aanwezig 

Scouting Willem de Zwijger te Delft 
Ingeschreven in het register  van de KvK Haaglan-
den onder nr 41 145 348. 

Aangesloten bij de vereniging Scouting Nederland 

In De Dillenburg 
In het clubhuis De Dillenburg  vindt u: 

 3 lokalen. Een lokaal meet ongeveer 8 x 

16 meter en de andere 2 lokalen  onge-

veer 8 x 8 meter; 

 keuken, ongeveer 3 x 3 meter. Borden 

mokken, bestekken, pannen, gasfornuis, 

koelkast, koffiezetapparaat enz. zijn aan-

wezig; 

 sanitairgedeelte met 4 toiletten, 4 warme 

douches, ronde wastafel met 8 kranen en  

3 wastafels. In de hal bij de entree bevin-

den zich ook nog 2 toiletten; 

 Zie ook de foto’s op onze de site. 

 Gebruikersvergunning is aanwezig. 

 Er zit een hek om het terrein heen. 

Voor het gebouw is een speelveld van onge-

veer 25 x 30 meter met kampvuurkuil, vlag-

genmast en open fietsenberging. 

 

Sanitairruimte

  

 

Op onze internet-

site zijn nog meer 

kleurenfoto’s van 

het clubhuis De 

Dillenburg te 

zien.www.scoutin

gwdz.nl verhuur 



 


