
Bedrijvigheid op het binnenterrein aan de van der Mastenstraat. 

 

 

Zoals in vele  binnensteden  is ook in Delft de functie van binnenterreinen en daarmee de indeling 

van de grond  drastisch veranderd. 

Ook het terrein omsloten door de Verwersdijk, Doelenstraat en van der Mastenstraat heeft  door de 

laatste herindeling in 1988  een aanzienlijke verandering ondergaan. 

Aangezien veel van de huidige bewoners deze situatie niet hebben meegemaakt volgt hieronder een 

korte beschrijving van de indeling en gebruik in de periode 1912 tot 1988. 

Deze mededeling  uit de Delftsche Courant laat zien dat de fam.Wolff de intentie had om op het 

binnenterrein een houthandel en houtzagerij te starten. 

 



 

Op 4 juli 1912 laat de fam.Wolff weten dat ze verhuizen naar de nieuwe locatie. 

 

Het woonhuis Van der Mastenstraat 35 is blijkbaar dan ook klaar om bewoond te worden. De bouw 

hiervan is begonnen in 1911 en heeft het oude pand (voormalige pastorie van de Lutherse Kerk) 

vervangen. 

Op een detail van de volgende luchtfoto uit 1950 is het terrein zichtbaar. De ingang aan de 

Verwersdijk , de werkplaats en de houtloods. 

 

 

 

 

 

 



In 1920 is er blijkbaar al behoefte aan nieuwe apparatuur , maar nu met electrische aandrijving ipv. 

een gasmotor. 

 

 

Op de foto hieronder de broers Johannes Frederik (Jan), Pieter (Piet) en Frederik Johannes (Frits) 

Wolff en hun vader en vermoedelijke enkele knechten. Op de foto staan ze voor de werkplaats. De 

ingang van het bedrijf was aan de Verwersdijk tussen nummer 124 en 126. ( zie rode pijlen op 

luchtfoto) De foto is gemaakt tussen 1912-1914. 

 



 

Johannes Frederik (Jan) is met zijn zonen  in 1925 naar Lunteren vertrokken. 

 De broers Piet en Frits bleven in de Houtdraaierij in Delft, later hebben de zonen van Piet de zaak in 

Delft voortgezet. 

Een sfeerfoto uit +/- 1956 geeft een zicht op een klein gedeelte van het terrein met op de 

achtergrond de houten loods en de achterzijde van van der Mastenstraat 29 t/m 33. 

 

 



Tot welk jaar de houthandel heeft gefunctioneerd is nog niet helemaal duidelijk, maar het terrein is 

in de laatste jaren gebruikt door A&O  (groothandel ) voor de opslag van emballage . In 1986 heeft de 

gemeente Delft het terrein van de eigenaar Boekenstein gekocht en de opstallen laten slopen. 

 

Toen het terrein nog kaal was, maar de nieuwe indeling bekend was  is ook het pand Van der 

Mastenstraat 29 gesloopt . 
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