
1 Context en recreanten onderzoek

Aandachtspunten

Kansen

Kwaliteiten

2 Bosdelen worden 
gescheiden door 
infrastructuur. Deze los 
van elkaar ontwikkelen.

Lokaal aantrekkelijk 
gebied, vooral gebruikt 
door specifieke 
groepen (voornamelijk 
bewoners).

Het Abtswoudse bos is een natuur- en recreatiegebied aan de zuidrand 
van Delft. Het recreatiegebied trekt hoofdzakelijk lokale bezoekers uit 
de wijk. Het gebied heeft weinig regionale aantrekkingskracht. Het is 
niet heel goed ontsloten per auto, maar heeft wel een parkeerplaats. 
Het gebied vormt een mooie opstap naar het Provinciaal Landschap 
Midden-Delfland. Door het gebied loopt een doorgaande fietsroute.

Actief op pad gaan helpt onze fysieke en mentale gezondheid vooruit! 
En dat is belangrijker dan ooit. “Een beweegvriendelijke en natuurlijke 
leefomgeving”, daar gaat Staatsbosbeheer mee aan de slag. Dankzij 
de subsidieregeling Groen van Provincie Zuid-Holland krijgt het 
Abtswoudse Bos een kwaliteitsimpuls. De focus van deze impuls ligt 
op de wandelende recreant. Door het verbeteren en toevoegen van 
informatievoorzieningen, routes en speelnatuur maken we het gebied 
toegankelijker en aantrekkelijker voor families, kinderen en ouderen.

Abtswoudse Bos 
opstapje naar 
Midden-Delfland. 
recreatiegebied aan 
de rand van de stad.

Weinig regionale 
aantrekkingskracht. 
Bereikbaarheid per 
auto is minder goed.

Abtswoudse Bos Kwaliteitsimpuls

Recreanten onderzoek
In de afgelopen jaren is op diverse momenten met bewoners en recreanten van 

gedachten gewisseld over het Abtswoudse bos. Op basis van de reacties zijn 
aandachtspunten, kansen en kwaliteiten voor het gebied benoemd.

Inleiding De wijdere omgeving Zoom in van de locatie
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2 Kwaliteitsimpuls

Schieoevers ommetje
2,2 of 4,6 km

Abtswoudse natuurroute
8-10 km

Moeder Aarde route
4 km

Paden Nieuwe paden 

Routes

Voorzieningen en functies

Kavelstructuur & bosvakken Nieuw landschap

Entrees en bewegwijzering

Waterstructuur Nieuwe waterstructuur

Zonering

Natuurontwikkeling, beleving, 
routes, taferelen en zonering
Natuurontwikkeling en natuurbeleving 
Het Abtswoudse bos is een jong bos. Het 
is aangelegd in de jaren ’90. Inmiddels 
beginnen de bomen een aardige omvang 
te krijgen. Staatsbosbeheer streeft er naar 
de natuurontwikkeling en -natuurbeleving 
in het gebied te versterken en daarmee de 
biodiversiteit te vergroten. Een meer gevarieerde 
beplanting leidt tot meer leefgebied voor dieren, 
waardoor er ook meer verschillende dieren zullen 
komen. Nu zien we in het Abtswoudse bos een 
driedeling van water, grasland en bosvakken. De 
uitbreiding wordt gevonden in het ontwikkelen 
van meer natuurlijke oevers, ruiger grasland 
en een kruiden- en struikenvegetatie langs 
de bosvakken. Ook zullen meer bloesem- en 
fruitbomen worden geplant. De ontwikkeling van 
de natuur is een geleidelijk proces dat niet in één 
keer zichtbaar is.

Routes 
In de kwaliteitsimpuls is gekeken naar het 
padenverloop in het gebied. Een recreatiegebied 
functioneert het best als er fijne routes 
gewandeld kunnen worden. Bezoekers wandelen 
niet graag twee keer hetzelfde pad, maar 
wandelen het liefst rondjes. Om dit mogelijk te 
maken wordt het padenstelsel uitgebreid met 
enkele verharde en onverharde paden. In het 
gebied worden vier wandelroutes uitgezet voor 
de bezoekers.

Taferelen
Nieuwe groenvakken worden zo geplaatst dat 
zij het uitzicht begeleiden en voor verrassende 
taferelen in het landschap zorgen.

Zonering
In klassieke landschapsparken vinden we 
vergelijkbare zoneringen. Het actieve programma 
bij de entree (de villa of kasteel) en verder weg 
een natuurlijker landschap.

Boomstruweel
Een struikenlaag met solitaire bomen zorgt voor 
verrijking van de biodiversiteit zonder het uitzicht 
vanuit de woningen volledig te belemmeren.

Op deze poster wordt de kwaliteitsimpuls toegelicht. Veel verbeteringen 
op deze poster kunnen worden uitgevoerd. Voor enkele verbeteringen 
is aanvullend budget nodig, daar zijn we nog naar op zoek. De 
kwaliteitsimpuls betreft onder andere de ontwikkeling van de natuur en 
de beleving in het gebied, nieuw meubilair en informatieborden, het 
toevoegen van activiteiten en de ontwikkeling van interessante routes 
door het gebied.
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3 Entreegebied Tanthof

Landschap

Mogelijke locaties speelnatuur

Programma van eisen speelnatuurMatrix

Optie 1 Optie 2 Optie 3

Bereikbaarheid

Dicht bij de wijk

Bereikbaarheid auto

Bereikbaarheid fiets

Gebruik

Speelwaarde voor kinderen

Meerwaarde voor overige recreanten 
(genieten van natuur, sportief gebruik)

Landschap

Aantasten bestaande natuur

Ontwikkeling nieuwe natuur

Inpassing in het landschap

Leefbaarheid

Kinderen voelen zich veilig

Toezicht door ouders

Hondenverbod handhaafbaar

Risico op hangplek voor jongeren

Risico op overlast voor bewoners

Beheer

Kans op vandalisme 

Locatie speelnatuur

Staatsbosbeheer zet zijn terreinen meer in voor de 
gezondheid en fitheid van bezoekers, waaronder onze 
jongste doelgroep: kinderen. Buitenspelen is een 
sociale en gezonde activiteit. De aanleg van speelnatuur 
geeft kinderen meer mogelijkheden om buiten te zijn, 
samen actief bezig te zijn en spelenderwijs de natuur 
te ontdekken. Het is belangrijk dat zij dit in een veilige 
omgeving (dichtbij huis, laagdrempelig) kunnen doen. 
Kinderen hebben natuur nodig, de natuur heeft kinderen 
nodig. De uitdagingen om de natuur en onze aarde 
te beschermen zijn groter dan ooit. Voor toekomstige 
natuurbescherming is de binding van kinderen met natuur 
enorm belangrijk.

Wij onderzoeken drie locaties voor speelnatuur nabij de 
entree Tanthof. Iedere locatie heeft zijn voor- en nadelen. 
Aan de hand van onderstaande matrix willen wij tot een 
goede afweging voor de locatie voor speelnatuur komen.

Locatie één ligt in het nieuw te ontwikkelen 
krekenlandschap bij de entree. Het nieuwe landschap 
biedt spelaanleidingen voor kinderen die op onderzoek 
gaan in de natuur. Het landschap wort nieuw 
ontwikkeld, daardoor kan goed nagedacht worden waar 
spelaanleidingen worden gerealiseerd.

Locatie twee is een bestaand bosvak dat doorkruist 
wordt door poldersloten. Deze bestaande structuur geeft 
veel aanleiding tot spelen en is een spannende plek om 
speelnatuur in te ontwikkelen. Nadeel is wel dat deze 
speelnatuur ingepast moet worden in de bestaande 
natuur waardoor bestaande en nieuwe aanplant 
beschadig zal worden.

Voor locatie drie denken wij aan een speelroute door het 
entreegebied. De spelaanleidingen worden verdeeld 
langs een route. Het spelen verspreid zich meer over 
het hele entreegebied en concentreert zich niet op één 
locatie.

Op deze posters wordt ingezoomd op de mogelijke ontwikkeling van het entreegebied bij Tanthof.

Het entreegebied Tanthof is op dit moment een nog niet ingericht deel van het natuur- en 
recreatiegebied. Het is weliswaar een nette grasstrook met een natte greppel, maar gevoelsmatig 
begint het gebied pas na de brug. Staatsbosbeheer en de gemeente Delft zien kansen om de 
natuurontwikkeling en de beleving van dit parkdeel te verbeteren en de natuur dichter naar de wijk te 
halen.

Het krekenstelsel door het Abtswoudse bos is één van de grootste kwaliteiten van het gebied. Door 
de bestaande greppel in het entreegebied om te vormen tot een nieuwe kreek wordt het krekenstelsel 
uitgebreid. Natuurlijke oevers langs de kreek met oeverbeplanting zorgen voor variatie in planten 
en nieuw leefgebied voor insecten en vogels. Het aanleggen van bostruweel zorgt voor voedsel en 
leefgebied voor vogels en kleine zoogdieren. Ruig grasland met diverse soorten kruiden geeft kleur en 
fleur aan het entreegebied. Door de positionering van het bosstruweel ontstaan nieuwe taferelen en 
wordt het uitzicht vanuit de wijk op het park interessanter.
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4 Sfeerbeelden: Wat spreekt u aan en waarom?

Natuurlijke oevers Kreek

Grasland Ruigte en struweel

Fruit

Dieren

Natuurlijk spelen voor kinderen Voorzieningen voor volwassenen

(Pluk)bos

LandschappelijkLandschappelijk

Activiteiten
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5 Leefstijlen: Waar herkent u zicht het meeste in? 

Speelworkshop juni 2021
klimmen - eiland - vlot - boomhut - tunnels - blote voetenpad - stepping stones - glijden - 
spelen bij water - hindernisbaan - klimrots - kabelbaan - visplek - schuilplek - bruggetjes - 
kampvuur - blote voeten - ooievaarsnest - uitkijkpunt

Leefstijlprofielen

Gezondheid en welzijn
Wij willen met het Abtswoudse Bos als aantrekkelijk natuur- en 
recreatiegebied bijdragen aan de gezondheid en welzijn van inwoners 
en verhoging van de landschappelijke kwaliteiten en biodiversiteit. 

Spelen

Samen

Herstellen

Concentratie

Stemming

Bewegen

Ontspannen

Gezond
blijven

Creativiteit
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6 Ruimte voor opmerkingen 

Dit vind ik geen goed idee omdat: 

Dit vind ik een goed idee omdat: 


