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VRAAG EN ANTWOORD 
AANLEG SPEELBOS ABTSWOUDSE BOS     

Bewegen in het groen en dit zo makkelijk mogelijk bereikbaar maken voor de inwoners van Delft en 

omgeving, dat is wat Staatsbosbeheer en de gemeente Delft voor ogen hebben met de kwaliteitsimpuls 

van het Abtswoudse bos. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, 

sociale veiligheid en beheerbaarheid van het gebied. Daarnaast zien de twee partijen graag een betere 

verbinding tussen de gebieden en naburige woonwijken, een doelstelling die goed past bij de ambitie 

van Staatsbosbeheer voor een Groene Metropool en die van subsidieverstrekker provincie Zuid-Holland, 

namelijk: het stimuleren van recreatiemogelijkheden om de hoek.  

De kwaliteitsimpuls focust op de entrees van het Abtswoudse bos, de bewegwijzering van een aantal 

wandelroutes en het opknappen en aantrekkelijker maken van deze routes voor bewoners uit Delft, 

wandelaars, kinderen, gezinnen en ouderen. Een beweeg- en kindvriendelijke leefomgeving staat 

centraal. Een van de voorgestelde verbeteringen van de kwaliteitsimpuls is het aanleggen van een 

zogenaamd speelbos.  

Naar aanleiding van het schetsontwerp van het speelbos zijn er vragen ontstaan. Deze proberen wij hier 

zo goed mogelijk te beantwoorden. Dit document werken wij regelmatig bij. 

WAAROM EEN SPEELBOS? 

Staatsbosbeheer kan en wil zijn terreinen meer inzetten voor de gezondheid en fitheid van bezoekers, 

waaronder onze jongste doelgroep: kinderen. Buitenspelen is een sociale en gezonde activiteit. De 

aanleg van een speelbos geeft kinderen meer mogelijkheden om buiten te zijn, samen actief bezig te 

zijn en spelenderwijs de natuur te ontdekken. Het is belangrijk dat ze 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.  

Staatsbosbeheer investeert daarom niet alleen in de ontwikkeling en de toekomst van natuur, maar ook 

in de ontwikkeling en toekomst van kinderen. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om 

kennis van en liefde en respect voor natuur over te brengen op alle inwoners van Nederland, met 

speciale aandacht voor kinderen. Hoe wij dit aanpakken lees je hier. 

LOCATIE SPEELBOS 

Waarom is er voor de huidige locatie gekozen? 

Het open veld dat Staatsbosbeheer en gemeente Delft voor ogen hebben, ligt vlak bij de woonwijk 

Tanthof en in de buurt van twee naschoolse kinderopvang locaties. Wij willen graag kinderen en hun 

ouders of begeleiders vanaf hun voordeur via een groenblauw netwerk de natuur in krijgen. Het is 

belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving (dichtbij huis, laagdrempelig) kunnen spelen.  

Het speelbos op deze locatie versterkt de verbinding tussen de wijk en het recreatiegebied. En het 

voordeel van dit open veld is dat er geen bomen voor hoeven te worden gekapt. Het is niet nieuw dat 

wij speelaanleidingen maken voor kinderen op deze plek, eerder was hier een trapveld met een paar 

doeltjes.  

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/jeugd-en-natuur/in-de-praktijk
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Kan het speelbos ook op een andere locatie? 

Staatsbosbeheer heeft de voorkeur om het speelbos te realiseren op de aangewezen locatie. Zoals 

eerder genoemd hoeven er geen bomen gekapt te worden, ligt de locatie direct aan de wijk en blazen 

we nieuw leven in de recreatieve functie van het veldje. 

ONTWERP SPEELBOS 

Wordt het speelbos ook daadwerkelijk een bos? 

Staatsbosbeheer hanteert de term speelbos voor speelnatuur. Speelnatuur zijn plekken die wij speciaal 

voor spelen in de natuur inrichten. In dit specifieke geval, voor Abtswoudse bos, kunnen wij beter 

spreken van een speelpolder of speelweide dan van een speelbos. Wij willen immers de openheid van 

het gebied behouden. 

Wat is nu de grootte en inrichting van het speelbos? 

Het speelbos wordt ongeveer 2,2 ha groot, dit is gemeten vanaf het wandelpad (Willem Dreeslaan naar 

Sint-Maartensrechtpad) tot aan de oostelijke bosrand. De speelkern (waar de meeste speelaanleidingen 

zich bevinden) is ca. 80 x 130 meter (1ha). Wij werken aan een kaart die deze afmetingen verduidelijkt. 

Dit verwachten wij medio januari 2022 online te zetten. 

Inrichting 

Met de inrichting uit het schetsontwerp blijft het open karakter van het landschap behouden. Het 

planten van diverse solitaire bomen en struiken met bloesem, fruit en noten versterkt de beleving van de 

seizoenen en is goed voor de biodiversiteit. Een aantal bomen planten we als klimbomen van de 

toekomst. 

Staatsbosbeheer zet in op zogenaamde speelaanleidingen. Door het landschap meer reliëf te geven en 

meer speelwater te creëren met oversteken, in de vorm van boomstammen over het water en 

stapstenen, ontstaat er een gevarieerd landschap waar kinderen kunnen spelen, rennen en klauteren. Er 

zijn slechts twee speeltoestellen: een slingertouw over het water en een tunnelbuis om onder de heuvel 

door te kruipen.  

Voor kinderen en ouders, die slecht ter been of afhankelijk van een rolstoel of rollator zijn, komt een 

half verhard pad. Inclusief een steiger met lage rand om dichtbij het water te kunnen. De andere paden 

door dit gebied zijn graspaden en worden 7x per jaar gemaaid. Eén pad is een zogenaamd knuppelpad, 

dat uit liggende en staande kleine stammetjes bestaat. 

Waarop is het schetsontwerp gebaseerd? 

Staatsbosbeheer heeft voor het maken van het schetsontwerp de hulp van kinderen ingeschakeld. Wij 

hebben contact gezocht met een nabijgelegen kinderopvang in de wijk Tanthof, waarbij ouders en 

kinderen aangaven dat er behoefte is aan meer natuurlijke speelmogelijkheden voor kinderen. 

De kinderen kregen de vrije hand in het ontwerpen binnen het door ons aangewezen gebied. Uit de 

verschillende creaties werd duidelijk dat er behoefte is aan hoogteverschillen, mogelijkheden om in 

bomen te klimmen en meer water met eilandjes. Voor de kinderen was het ook van belang dat er ruimte 

is voor wilde dieren (zoals vogels, konijnen, etc.). Deze wensen vertaalden we naar het huidige 

schetsontwerp. 
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BEHOEFTE SPEELBOS 

Is er onderzoek verricht naar de behoefte van een speelbos? 

Staatsbosbeheer heeft geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de behoefte van een speelbos in 

het Abtswoudse bos. Landelijk werken wij aan het dossier “Jeugd en Natuur”. Door een plek te 

faciliteren waar kinderen in de natuur kunnen spelen, ervaren en leren, wordt de creativiteit en sociale 

intelligentie van het kind gestimuleerd en eventueel overgewicht voorkomen. Om de natuur veilig te 

stellen voor volgende generaties, is het belangrijk dat kinderen zich verbonden voelen met de natuur en 

de natuur de moeite van het beschermen waard vinden. Zij zijn immers de toekomstige 

natuurbeschermers, beleidsmakers, boeren, burgers en bouwers. Meer weten over alle voordelen van de 

natuur ten opzichte van gezondheid? Lees hier meer informatie. 

In 2011 is een visie opgesteld door Bosch Slabbers  in opdracht van het toenmalige Recreatieschap 

Midden-Delfland. In de visie is een speelbos al genoemd als aanvullende functie in het bos. Destijds is 

dat stuk uit de visie niet in uitvoering gebracht.  

Uit gesprekken van gemeente Delft met bewoners uit Tanthof, in het kader van de 

wijkversterkingsopgave, is de behoefte geuit voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het 

Abtswoudse bos voor kinderen en jongeren. De behoefte aan bewegen in het groen is de afgelopen 

jaren alleen maar toegenomen.  

Op basis van bovenstaande vinden Staatsbosbeheer en gemeente Delft de kwaliteitsimpuls Abtswoudse 

bos een mooie aanleiding voor het realiseren van meer natuurbeleving en speelplezier in de natuur voor 

inwoners uit Delft. 

GEBRUIK SPEELBOS 

Heeft Staatsbosbeheer wel een goed beeld van de te verwachte overlast? 

Staatsbosbeheer heeft nog geen feiten over de verwachte overlast. Wel heeft Staatsbosbeheer de 

volgende verwachtingen: 

Parkeren 

De verwachting van Staatsbosbeheer is dat het speelbos vooral zal voorzien in een lokale behoefte van 

kinderen, hun (groot)ouders/verzorgers, begeleiders en kinderopvangen in de wijk Tanthof. We 

verbeteren de faciliteiten en bereikbaarheid voor de wandelaar en fietser en willen faciliteren in betere 

informatie voorzieningen van en naar de parkeerplaatsen. Vanuit de parkeerplaats aan de Tanthofdreef 

zal de route naar het speelbos worden aangegeven.  

Als voorbeeld kijken we naar speelpolder het WIJland bij Schiedam en speelbos Bieshbush bij Delfgauw/ 

Den Haag. Bij beiden speelnatuur gebieden is vooral ingezet op fietsparkeren, omdat er nauwelijks 

parkeerplekken zijn in de directe omgeving. Veel bezoekers komen op de fiets of te voet. Tot heden zijn 

er geen klachten ontvangen over de parkeervoorzieningen of over parkeerproblemen. 

Overlast 

Overlast vindt overal plaats en is lastig te voorkomen. Staatsbosbeheer verwacht door de sociale 

controle en openheid van het speelbos geen extra overlast. Desondanks vraagt dit onderwerp goede 

afspraken tussen de handhavers van Staatsbosbeheer en gemeente Delft.  

 

 

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/jeugd-en-natuur
https://www.ivn.nl/wat-wij-doen/natuur-en-gezondheid/onderzoek
https://deltametropool.nl/publicaties/natuur-om-de-hoek/
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/midden-delfland/speelpolder-wijland
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/buytenhout/speelbos-biesbush
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Hoeveel kinderen worden verwacht in het speelbos, die tegelijk willen spelen? 

Staatsbosbeheer heeft geen onderzoek verricht naar feitelijke cijfers. De verwachting is dat kinderen 

gebruik maken van het speelbos wanneer ze vrij zijn van school en in het weekend. Een kind kan zich 

individueel vermaken in het speelbos, maar ook met vriendjes en vriendinnetjes. Er is dus een 

mogelijkheid dat er groepjes kinderen in het speelbos aanwezig zijn. Jonge kinderen verwachten we 

onder begeleiding van hun (groot)ouders, verzorger of een begeleider. 

Daarnaast is de verwachting dat eventuele kinderopvangen gebruik maken van het speelbos. De 

groepen kunnen bestaan uit ongeveer twintig kinderen. Wij verwachten dat dergelijke groepen, naast 

het speelbos, ook gebruik maken van de rest van Abtswoudse bos. 

COMMUNICATIE 

Staatsbosbeheer spant zich in om omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerde partijen open te 

informeren over de kwaliteitsimpuls Abtswoudse bos. Het ontwerp is voorgelegd aan verschillende 

partijen die actief in en om het gebied zijn. Na verschillende gesprekken is, op 27 oktober 2021, een 

eerste bewonersavond georganiseerd. Na aanleiding van de bewonersavond is er waardevolle feedback 

ontvangen op de plannen. Wij hebben geconcludeerd dat een tweede bewonersbijeenkomst, met de 

focus op het speelbos, gewenst is. 

Werkt Staatsbosbeheer samen met omwonenden? 

Staatsbosbeheer vind het van belang dat omwonenden hun zorgen en wensen delen en probeert 

hiermee in het ontwerp zoveel mogelijk rekening te houden. Momenteel zijn er gesprekken met het 

Bewonersinitiatief Speelbos, die zich inzet voor verandering van het schetsontwerp van het speelbos. 

Het initiatief ondersteunt Staatsbosbeheer in het inventariseren van de zorgen en wensen van 

omwonenden. Samen werken wij naar een bijeenkomst met als resultaat een ontwerp voor het speelbos 

dat breed gedragen wordt. 

Hoe weet ik wanneer er een bijeenkomst plaatsvind? 

Zodra er sprake is van een belangrijke aankondiging, zoals een bijeenkomst, plaatsen wij een poster in 

de posterpanelen (te vinden bij de entrees van het gebied), een bericht op onze sociale media, een 

bericht op het Boswachtersblog en sturen wij een persbericht naar de krant. Wij hebben geen invloed op 

de media die het bericht in de kranten plaatst, daarom adviseren wij u om altijd de kanalen van 

Staatsbosbeheer Hof van Delfland in de gaten te houden.  

Naast eerder genoemde kanalen beschikken wij ook over een maillijst. Dit is een lijst met mailadressen 

van recreanten die graag op de hoogte willen blijven van berichten over het gebied. De personen van de 

maillijst zijn vaak als een van de eersten op de hoogte. U kunt zich hiervoor aanmelden via 

hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl met als onderwerp “Maillijst Abtswoudse bos”. 

Hoe blijf ik op de hoogte van de meest recente informatie? 

De meest recente informatie is terug te vinden op de website. Zodra er relevante nieuwe documenten 

zijn, plaatsen wij deze op de pagina. 

 

 

 

 

https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2021/10/29/bewonersavond-kwaliteitsimpuls-abtswoudse-bos/
https://www.facebook.com/StaatsbosbeheerHofvanDelfland
https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/
mailto:hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/midden-delfland-kwaliteitsimpuls-abtswoudse-bos
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PLANNING SPEELBOS 

Wat is de huidige planning voor het speelbos? 

Staatsbosbeheer streeft ernaar om in de zomer van 2022 een definitief ontwerp gereed te hebben. Eerst 

volgt nog een nieuwe bewoners bijeenkomst om te werken naar een ontwerp dat breed gedragen 

wordt. Wij streven ernaar de bijeenkomst medio februari 2022 te organiseren. Na de 

bewonersbijeenkomst hebben wij meer zicht op een definitieve planning. 

BESCHIKBAARHEID DOCUMENTEN 

Waar kan ik het ontwerp vinden van het speelbos? 

Het huidige schetsontwerp kunt u vinden op de website. Een gedetailleerde kaart van het speelbos is 

nog niet beschikbaar, omdat het ontwerp nog in ontwikkeling is. Zodra er kaarten beschikbaar zijn 

stellen wij deze beschikbaar op de website en het Boswachtersblog.  

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/midden-delfland-kwaliteitsimpuls-abtswoudse-bos
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/midden-delfland-kwaliteitsimpuls-abtswoudse-bos
https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/

