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Hierbij informeren wij u over de finale afwerking van de Hamtunnel en dat 
wij hebben besloten de keramische afwerking in de Hamtunnel uit te 
breiden van 1 wand naar beide wanden. Hieronder lichten wij toe waarom 
wij hiervoor gekozen hebben en welke kosten eraan verbonden zijn. 

Sinds 201 2 kent Delft de Keramiekroute, een route door de stad met 
blauwwitte keramische straatstenen. De route verbindt Museum het 
Prinsenhof en de Porceleyne Fles met elkaar. De route voert langs 
hoogtepunten in Delft op het gebied van keramiek: zoals Museum Het 
Prinsenhof, Galerie Terra, de Markt, Paul Tetar van Elven en de Porcelyne 
fles. De route wordt versterkt met keramische kunstwerken zoals de 
keramische bank in de tuin bij Museum Het Prinsenhof, de porseleinen 
lantarenpalen op het Agathaplein en het tegeltableau op de Wijnhaven. Er 
zullen nog een aantal kunstwerken volgen waaronder het keramische 
kunstwerk voor de wand(en) van de Hamtunnel. In 2013 zal er ook een 
(toeristische) folder van deze route beschikbaar zijn bij Delft Marketing. 

De Hamtunnel is vernieuwd in verband met de aanleg van tramlijn 19 
erboven. Daarbij is het oude mozaïek verdwenen. De opdracht voor een 
nieuw keramisch kunstwerk voor de wanden van de Hamtunnel is in 201 1 
verstrekt aan de Hongaarse kunstenares MS Nagy (In het kader van het 
UNIC, Urban Network in Innovations for Ceramics, waar Delft onderdeel van 
is). 

Oorspronkelijk was het de bedoeling het kunstwerk aan beide wanden van 
de tunnel te realiseren, maar daarvoor ontbraken de financiële middelen. 
Daarnaast was er nog de wens ruimte in de tunnel te houden als 
aanplakplaats. Vanuit het Tramlijn 19 project is toen €30.000,- beschikbaar 
gesteld voor dit nieuwe kunstwerk. Dit was genoeg om op 1 wand in de 
Hamtunnel het kunstwerk te realiseren. 

De welstandscommissie heeft sindsdien aangegeven dat zij de voorkeur 
heeft voor een kunstwerk aan beide wanden. Aangezien er inmiddels door 
onze recente afspraken met de provincie over de Sebastiaansbrug 
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en wij een alternatieve 
plakplaats hebben gevonden (de linker stenen muur bij de ingang van de 



Hamtunnel, vanuit de stad gezien), hebben wij besloten het kunstwerk naar 
de tweede wand uit te breiden. Er volgt een apart voorstel voor 5 nieuwe 
plakplaatsen ter compensatie. 

In totaal kost het realiseren van het kunstwerk aan de tweede wand en het 
realiseren van de alternatieve plakplaats €30.000,-. We hebben inmiddels 
€5000,- cofinanciering via Haaglanden. De 
onttrekken we uit het budget van tramlijn 
voldoende ruimte is ontstaan. Bij een 
begrotingswijziging doen toekomen. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeeste 


