
 

 
 
 

 
Uitzicht vanaf de Tanthofkade over de Slinksloot, die zich door de Zouteveense Polder slingert (foto: Huub van ’t Hart) 
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1. Inleiding 
 
De KNNV afd. Regio Delft is de natuurvereniging voor Delfland (de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, 
Westland, Midden-Delfland en Lansingerland en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos 
(Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). De natuurvereniging probeert de inwoners van Delfland en daarbuiten 
enthousiast te maken voor de 3 N’s: natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. De KNNV 
organiseert al sinds zo’n twintig jaar samen met de IVN afd. Delft e.o. en ondersteunt door 
Landschapsbeheer Zuid-Holland een Knotgroep die in de Lage Abtswoudse Polder in de gemeenten Delft 
en Schipluiden (Midden-Delfland) zijn uiterste best doet om het eeuwenoude agrarische landschap van 
die polder met zijn boerenerven, boomgaarden, geriefhoutbosjes, oprijlanen en knotwilgrijen en kades in 
stand te houden. 
 
De aanleiding om mee te doen aan de prijsvraag begint als de provinciale organisatie Groenservice Zuid-
Holland (GZH) ons in 2005 vraagt om een van ‘hun’ geriefhoutbosjes in de Lage Abtswoudse Polder te 
gaan knotten. GZH doet het beheer en onderhoud voor het Recreatieschap Midden-Delfland in dit gebied 
en grote delen van de Lage Abtswoudse Polder vallen onder dit schap. Dit hebben we tot tevredenheid 
van GZH in het winterseizoen 2005/2006 gedaan. Vervolgens vroeg GZH om ook een volgend bosje te 
gaan doen in het seizoen 2006/2007. Ook dit verliep prima. Toen was er de behoefte bij beide partijen om 
de relatie méér structuur te geven. Op dit moment zijn de KNNV en GZH in gesprek om het beheer van 
alle boomgaarden, geriefhoutbosjes en knotwilgrijen langs de weg Abtswoude en de Tanthofkade door 
een speciaal nieuw op te richten groep vrijwilligers te laten doen. Inmiddels is daarvoor een inventarisatie 
gemaakt langs de route van het nieuwe beoogde ommetje (zie bijlage). Tevens is met de 
Bomenwerkgroep van de KNNV afd. Regio Delft al een eerste keer de wandeling gemaakt langs de route 
van het ommetje. Deze groep was meteen enthousiast en wil zich gaan inzetten voor het beheer en 
onderhoud op langere termijn van de landschapselementen langs het ommetje en het betrekken van de 
omwonenden daarbij. 
 
Vanuit deze voorgeschiedenis bezien biedt de prijsvraag ‘Win een ommetje’ ons een enorme kans om 
een grote stap vooruit te zetten. Vanwege de mogelijkheid die geboden wordt om een plan te maken voor 
alle landschapselementen die bij het ommetje betrokken zijn en tegelijk daarbij alle organisaties, 
bewoners en bezoekers mee te krijgen. Het is de beste investering voor de toekomst van dit landschap. 
Bij de beschrijving van het nieuwe ommetje wordt de volgorde van de gestelde criteria aangehouden. 
 
1/2. Het Ommetje Abtswoude - Tanthofkade. Natuur en landschap en historie. 
Het voorgestelde ommetje (zie figuur 1) ligt in een van de cultuurhistorisch en natuurhistorisch rijkste 
delen van Delft en Midden-Delfland. Aan het einde van 
de IJzertijd ontstond de Gantel als een grote 
vloedkreek vanuit de Maasmonding, achterlangs de 
duinen met uitlopers naar Rijswijk en Delft/Abtswoude. 
Vanuit deze vloedkreek werd het omringende veen bij 
hoog water overstroomd. Het bezinksel, dat zich 
afzette bestond uit klei en zand (zavel). Deze 
zavelgrond is in de vorm van kreekruggen onder een 
groot deel van Abstwoude te vinden. De bewoning 
verschoof van het hoogveen naar de randen van de 
Gantel vanwege de vruchtbare klei die daar gebruikt 
kon worden voor de landbouw. Ook nu nog volgt de 
ligging van de boerderijen de wat grillige loop van de 
uitlopers van de Gantel. In Abtswoude is er volgens de 
Archeologische-Geologische Kaart van de Gemeente 
Delft van 2004 sprake van een viertal vindplaatsen 
van boerderijen uit de Romeinse tijd, die deels 
samenvallen met de rij van oude boerderijen langs de 
weg Abtswoude. In de Frankische tijd is vanaf 714 een 
deel van de huidige polder onder de naam Sint 
Maertensregt door een schenking eigendom geworden  

Een stukje van de zuidelijke grens van het Sint 
Maertensregt tussen Abtswoude 40 en 42 (foto: Huub 
van ‘t Hart 
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Fig. 1 

 
Route van het Ommetje Abtswoude – Tanthofkade (bron: Google Maps) 

 
van Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht. Vanaf 900 wordt de polder in ontginning gebracht door de 
Hollandse graven, samen met Friese kolonisten en de Abdij van Egmond. Aan deze laatste ontleent de 
polder en het gebied zijn naam: Abtswoude. Het eerste deel van het ommetje begint bij het eindpunt van 
tramlijn 1. Tramlijn 1 (beginpunt Scheveningen) kan wandelaars vanuit de hele regio Haaglanden en 
daarbuiten aanvoeren. De wandeling gaat over de oude ontginningsweg Abtswoude tot aan het beginpunt 
van de Tanthofkade. Dit is het tweede deel van het ommetje over een kade die is aangelegd bij de grote 
ontginningen vanaf het jaar 1000 en toen functioneerde als eerste zeewering voordat de Maasdijk klaar 
was. 
Dit hele traject valt al eeuwenlang onder het recht van overpad en mag door wandelaars gebruikt worden. 
De Tanthofkade heeft heel lang de functie van kerkepad gehad, waarlangs de bewoners ter kerke gingen 
in Den Hoorn. De herkomst van de naam is nog steeds een mysterie. Tot nu toe zijn er twee verklaringen 
gegeven. De eerste verklaring is dat Tanthof een afleiding is van “anthooft” van het Latijnse anti = tegen. 
Ant is in de Nederlandse taal alleen bewaard gebleven in antwoord en anthooft, waarbij anthooft 
“waterkering” zou betekenen in de zin van een “hooft bedoeld om het water tegen te houden” (dijk of 
kade). Een tweede verklaring komt van de historisch geograaf Beekman in 1938. “Anthooft” is een 
samensmelting van “aan ’t hoofd”. Het is het hoofdeinde van de percelen. Dat is de plaats waar de ploeg 
keert en waar naderhand toch een kade is gelegd. Tanthofkade zou dan betekenen “de kade gelegen aan 
’t hoofteinde”. 
De wandeling voert langs oude boerderijen, oprijlanen, boomgaarden, geriefhoutbosjes en vanaf de 
Tanthofkade heeft de wandelaar een prachtig uitzicht over de Zouteveense Polder tot aan de Vlaardingse 

Eindpunt Tram 
lijn 1. Begin en 
eind Ommetje. 

Boerderijwinkel Geer 
van Winden 

NIVON Camping De 
Grutto 

Camping Midden-
Delfland 
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Vaart en Schipluiden. In de zomer en in de winter foerageren honderden grutto’s, kieviten, smienten, 
lepelaars, blauwe en witte reigers en ooievaars etc. in het gebied. Regelmatig worden er vossen gezien. 
De wandeling is zo’n zeven kilometer lang en duurt circa een uur. 
 
3. De grondeigenaren en –gebruikers. 
Zoals al in de inleiding vermeld zijn we al vanaf 2005 in gesprek met beheerder GZH, die namens pachter 
Recreatieschap Midden-Delfland het gebied onderhoudt. Zij hebben positief gereageerd op het voorstel 
om mee te doen met deze prijsvraag. 
 
4. Lokaal draagvlak. 
Op de eerste plaats zijn de boeren en bewoners van de aangelegen boerderijen en woningen betrokken. 
Zo hebben we de toestemming gekregen om de kortste route over hun land te mogen gebruiken voor 
vervoer van materialen om de knotwilgen op de Tanthofkade te kunnen onderhouden. Ook verzorgen we 
voor een aantal boeren het onderhoud van geriefhoutbosjes die op hun land liggen en wordt de 
erfbeplanting samen onderhouden. Daarnaast is het idee van het ommetje besproken door de KNNV met 
het IVN, de gemeente Delft, GZH, het Recreatieschap Midden-Delfland en de agrarische vereniging 
Vockestaert (zie punt 5). Zij allen hebben hun medewerking toegezegd. 
 
5. Lokale recreatie: kampeerboerderij, winkel met streekproducten, streekeigen boerenerf. 
In het gebied liggen twee campings: de NIVON natuurcamping De Grutto en langs de Schieweg de 
camping Midden-Delfland (zie figuur 1). Bij het begin- en eindpunt ligt de winkel voor streekproducten van 
boer Geer van Winden en langs de weg Abtswoude zijn er een aantal boeren die hun producten te koop 
aanbieden. Deze boeren zijn allen lid van de lokale agrarische vereniging Vockestaert.  
 
6. Aansluiting op een bestaand wandelpadennetwerk. 
De Tanthofkade is een onderdeel van de LAW-route 6-1 met de naam Oeverloperpad van Hoek van 
Holland naar Leerdam (LAW-kaart). De kade komt ook voor in de routebeschrijving van de Nationale 
Streekpaden als Streekpad of RP nr. 12 met de naam het Groene Hartpad (NIVON-kaart). 
Het begin- en eindpunt van de route wordt gevormd door het eindpunt van tramlijn 1 op de Hoogwaardig 
Openbaar Vervoersbaan in de wijk het Tanthof. Daar stoppen ook een aantal buslijnen. Hierdoor is een 
uitstekende verbinding met het regionale openbaar vervoer gegarandeerd. 
 
7. Aansluiting ander ommetje. 
Het ommetje sluit heel goed aan op de fiets- en wandelpaden van het Recreatieschap Midden-Delfland in 
het naastgelegen Abtswoudse Bos (zie figuur 1). 
 
8. Begroting van € 10.000,-. 
Aanleggen onverhard voetpad   €    5000,- 
Hekwerken           1000,- 
Herstel boomgaarden en geriefhoutbosjes       2000,- 
Publiciteit             500,- 
Diversen             500,- 
Totaal      € 10.000,- 
 
9. Begroting van € 30.000,-. 
Aanleggen onverhard voetpad   €    5000,- 
Hekwerken           1000,- 
Herstel boomgaarden en geriefhoutbosjes       2000,- 
Publiciteit             500,- 
Diversen           1000,- 
Infoborden             500,- 
Wandelpadboekje          1000,-* 
Vogelkijkhut        10.000,-** 
Zitgelegenheden          5000,- 
Nieuwe boomgaarden en geriefhoutbosjes       3000,-  
Totaal         30.000,- 



Prijsvraag ‘Win een ommetje’  Landschapsbeheer Nederland 
 

 
Ommetje Abtswoude – Tanthofkade, KNNV afd. Regio Delft, februari 2007  5 

*Dit boekje met cultuur- en natuurhistorische informatie kan voor bijvoorbeeld voor € 2,50 verkocht 
worden en van de opbrengst kunnen telkens nieuwe oplagen vervaardigd worden. De ervaring leert dat 
een dergelijk boekwerkje de belangstelling voor een wandelroute over een langere periode levend houdt. 
**Deze vogelkijkhut zou op de mooiste plek van de route moeten komen. Dat is de kruising van de 
Tanthofkade met de Slinksloot (zie foto voorkant). 
 
10. Onderhoud. 
Voor het onderhoud van de wandelroute, de omliggende boomgaarden, geriefhoutbosjes en knotwilgen 
zal een overeenkomst worden gesloten door GZH en de KNNV afd. Regio Delft. De KNNV afd. Regio 
Delft doet dit werk al sinds circa twintig jaar. Voor de voorlichting en publiciteit over het ommetje zal 
worden samengewerkt met het Recreatieschap Midden-Delfland. 
 
11. Ludieke opening. 
Voor de opening denken we aan een samen met het IVN nog te ontwerpen spektakel langs de hele route 
met medewerking van alle aanliggende boeren, campings en boerderijwinkel. Een onderdeel hiervan is 
natuurlijk een notabelenoptocht o.l.v. de meest betrokken wethouders Saskia Bolten (Delft) en J. van der 
Linden (Midden-Delfland). 
 
12. Meer ruimte voor plant en dier 
Door het herstel van de boomgaarden en de geriefhoutbosjes langs de route ontstaat meer ruimte voor 
plant en dier. We kijken nog naar welke maatregelen in het bijzonder noodzakelijk zijn om de Tanthofkade 
aantrekkelijker te maken voor vlinders. 
 
13. Meer natuurlijk water 
Langs de route is zeker ruimte voor meer natuurlijk water. Op dit punt bestaan er plannen van het 
Hoogheemraadschap Delfland. Hierover moet nog overleg plaatsvinden. Wij zouden graag op de kruising 
van de Tanthofkade en de Zuidkade een paddenpoel willen aanleggen. Daarnaast is het mogelijk om het 
zeer natte weiland bij de eerste bocht van de Tanthofkade als plas/dras gebied te ontwikkelen voor 
weidevogels. De kosten hiervan zijn niet in de begroting meegenomen. 
 
 
Contactpersoon voor KNNV afd. Regio Delft: 
Huub van ’t Hart 
Kwartelstraat 26 
2623 PG Delft 
015 2622779 
hvthart@planet.nl 
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21 december 2006 
 
Project Inventarisatie Geriefhoutbosjes Abtswoudse Bos 
 
1. Inleiding 
 
Voortvloeiend uit het verzoek in het overleg van 6 december 2006 met Michael Moerman en Maarten 
van der Valk van GZH heb ik een korte inventarisatie opgesteld van bestaande en uit te breiden 
geriefhoutbosjes en één nieuw geriefhoutbosje in het Abtswoudse Bos. Ik heb alleen gekeken naar de 
bosjes in het Abtswoudse Bos en niet naar de bosjes in Kerkpolder en het Ackersdijkse Bos. Er is 
zeker ruimte voor meer nieuwe geriefhoutbosjes, maar het lijkt verstandig eerst ervaring op te doen 
met onderstaande groep bosjes. Ik heb de bosjes met een nummer aangegeven op de kaart van 
Nikolaes Kruikius van 1712 en voorzien van een of meerdere foto’s en een korte beschrijvende tekst 
met ligging, oppervlakte en staat van onderhoud. Het gaat om drie groepen bosjes: de zeven bosjes 
langs de weg Abtswoude, de acht bosjes op de Tanthofkade en één bosje met een vennetje langs de 
Mantjeskade aan de oostzijde van de spoorbaan. 
 
2. Inventarisatie 
 
1. Nieuw bosje Abtsrecht 
De locatie ligt naast de bunker Abtsrecht met nieuwe 
appartementen tegenover de boerderij Abtswoude 
19. De oppervlakte is 30 x 25. Het bosje is aan drie 
zijden beschermd met een goed uitgebaggerde sloot 
en grenst aan de achterzijde aan het hek van de 
parkeerplaats van het perceel van het Abtsrecht. 
Toegang is mogelijk via de westzijde. Het is een 
typisch geschikte locatie voor een nieuw bosje. 
Komend vanuit Delft versterkt het meteen de eerste 
indruk van het coulisselandschap van Abtswoude. 
Gezien vanuit het zuiden wordt het zicht op de 
appartementenflat en de parkeerplaats verzacht. 
Voor de aanleg kan inheems plantmateriaal gebruikt 
worden. 
 
2. Bestaand, uit te breiden bosje Abtswoude 19 
De locatie ligt naast de boerderij Abtswoude 19. De 
bestaande oppervlakte is 22 x 20 en de uit te 
breiden oppervlakte is 22 x 80. Het bosje is aan drie 
zijden beschermd met een goed uitgebaggerde sloot 
en grenst aan de achterzijde aan een bosperceel. 
Toegang is mogelijk via de achterzijde en via een 
houten brug op het erf van Abtswoude 19. Het deels 
vervallen bosje en boomgaard behoorde vroeger bij 
Abtswoude 19. Het bosje en de boomgaard zijn 
zowel vanaf de weg Abtswoude als vanaf het 
aangrenzende Sint Maartensrechtpad goed te zien 
en de bloeiende boomgaard zal in de lente een 
prachtig beeld opleveren. Voor de uitbreiding kan 
met inheems plantmateriaal gebruikt worden. L-vorm 
gebruiken voor uitbreiding bosje. 
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3. Bestaand bosje Abtswoude/kruising Tigrispad/Sint 
Maartenrechtpad 
De locatie ligt op de kruising van de fietspaden 
Tigrispad/Sint Maartenregtpad. De oppervlakte is 70 
x 70. Het zijn eigenlijk twee bosjes ter plaatse van 
een vroegere Romeinse en Middeleeuwse 
boerderijvestiging op een geulrug van de rivier de 
Gantel. Ook op het weiland ten oosten van het bosje 
liggen Middeleeuwse boerderijterpen. Het fietspad 
(Tigrispad) snijdt de twee bosjes in vieren. De twee 
bosjes zijn omgeven met sloten, die deels dreigen 
vol te groeien. Helaas zijn er geen duikers onder het 
Tigrispad gelegd, waardoor voor een deel van de 
sloten verversing afhankelijk is van regenwater. De 
Knotgroep Tanthof zal in 2006/2007 de bosjes 
vooral aan de randen uitdunnen. De volwassen 
bomen zullen blijven staan. Er is om een aantal 
redenen voor gekozen om niet het gehele bosje te 
knotten. Ten eerste zijn het van oorsprong geen 
geriefhoutbosjes, maar door de tijd heen begroeide, 
oude boerderijterpen. Ten tweede gebruiken 
recreanten het bosje bij slecht weer als een 
beschutte plek voor het doen van oefeningen en om 
op adem te komen. En tenslotte is uitdunning vooral 
aan de randen voldoende om een kruid- en 
struiklaag tot ontwikkeling te laten komen. Hulst 
heeft zich al gevestigd en de bosjes kennen in het 
voorjaar al een rijke begroeiing van Echte 
koekoeksbloem. 
 
4. Bestaand bosje Abtswoude 46 
De locatie ligt naast de boerderijterp van de 
Elisabethhoeve, Abtswoude 46, waar de dichter 
Hubert Poot in 1689 geboren is. Het heeft een 
wybertjes-vorm i.p.v. een vierkante of L-vorm, die 
vaker voorkomen in Abtswoude. Zie bijv. de bosjes 
met boomgaarden achter Abtswoude 36 en 38. De 
oppervlakte is 34 x 25 en 16 x 20. Het is aan drie 
zijden omgeven met een deels met oud hout 
dichtgegooide sloot. Aan een deel van de westzijde 
grenst het aan open water. Het is in 2005/2006 
geknot door de Knotgroep Tanthof. Een drietal 
volwassen bomen zijn blijven staan als roestplaats 
voor vogels en om het bosje ‘smoel’ te geven. 
 
5. Bestaand, uit te breiden bosje Abtswoude 46 
De locatie ligt tegenover de boerderij Abtswoude 46. 
De bestaande oppervlakte is 17 x 15 en de uit te 
breiden oppervlakte is 17 x 15. Het bosje heeft aan 
drie zijden een dichtgegroeide sloot en grenst aan 
de achterzijde aan een bosperceel. Toegang is 
mogelijk via de voorzijde. Het bosje is in 2005/2006 
door GZH geknot en aan de voorzijde is over een 
breedte van twee meter van nieuw plantmateriaal 
voorzien. Er ligt afval in het bosje. Het bosje valt nu 
vrijwel weg tegen de achtergrond van het 
bosperceel. Het voorstel is om het bosje naar voren 
toe uit te breiden, waarmee de status van het bosje 
als een oud en bijzonder landschapselement meer 
zichtbaar wordt. 
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6. Bestaand bosje Abtswoude 50 
De locatie ligt tegenover boerderij Abtswoude 52 
(Stal Midden-Delfland) in de hoek van de kruising 
van de weg Abtswoude en het fietspad van de 
Nieuwe Mantjeskade. Het oppervlak is 15 x 25. Het 
bosje heeft aan vier zijden een goed onderhouden 
sloot en is in 2005/2006 geknot. Toegang alleen 
mogelijk via mee te nemen loopplank. Het bosje 
heeft in de lente een rijke begroeiing met Echte 
koekoeksbloem. Het is op deze drukke kruising van 
fietspaden een mooi en gezichtsbepalend bosje. 
 
7. Bestaand bosje Abtswoude 58 
De locatie ligt tegenover Abtswoude 58. De 
oppervlak is 28 x 23. Het bosje heeft aan vier zijden 
een sloot, waarvan de slootgedeelten aan de west- 
en noordkant goed onderhouden zijn. In het bosje 
liggen ijzeren voorwerpen, waaronder een tank. 
Toegang is mogelijk via belendend weiland. Er ligt 
een plank over de sloot aan de zuidzijde. Het bosje 
is de afgelopen zes á acht jaar niet geknot. Het is 
niet van GZH, maar van Aad Rodenburg, Woudweg 
24. 
 
8. Bestaand uit te breiden bosje Tanthofkade achter Abtswoude 54 
De locatie ligt achter het eerste hek op de westzijde van de 
Tanthofkade ter hoogte van Abtswoude 54. De oppervlakte is 10 x 
0,5. Dit bosje is teruggevallen tot een rand van 3 in slechte staat 
verkerende knotbomen aan de westzijde. De Tanthofkade is ter 
plaatse ongeveer 10 meter breed. Het bosje moet hersteld worden 
tot een breedte van circa 4 meter aan de westzijde en een breedte 
van 2 meter aan de oostzijde. 
 
9. Bestaand uit te breiden bosje Tanthofkade achter Abtswoude 54a 
De locatie ligt vlak voor de eerste bocht in de Tanthofkade op de 
westzijde achter Abtswoude 54a. De oppervlakte is 34 x 4. Ook dit 
bosje heeft achterstallig onderhoud. Kenmerkend is dat er een 
volwassen eik in het bosje staat. Het is de enige eik in de wijde 
omtrek. Uit de nog aanwezige strook met Fluitenkruid (gedijt het 
beste in de halfschaduw van bomen en struiken) en paddenstoelen 
vóór en achter het bosje, zelfs tot aan het volgende bosje, valt af te 
leiden dat vroeger dit bosje verbonden is geweest met het volgende 
bosje nr. 10. Het voorstel is om nr. 9 met nr. 10 te verbinden door 
middel van een rij knotwilgen van 2 meter breed aan de westzijde 
van de kade, zodat de oude verbinding hersteld wordt. Hierbij valt 
nog op te merken dat de Tanthofkade een vliegroute is voor 
dagvlinders. Herstel van de oude verbindingsbeplanting zal het 
gebruik van de kade door dagvlinders bevorderen. 
 
10. Bestaand te herstellen bosje Tanthofkade achter Abtswoude 52 
De locatie ligt vlak na de tweede bocht in de Tanthofkade op de 
westzijde achter Abtswoude 52 (Stal Midden-Delfland). De 
oppervlakte is 34 x 4. Het bosje is deels geknot, deels niet geknot en 
deels afgestorven. Het bosje dient hersteld te worden. Zoals al is 
vermeld bij nr. 9 wijst de aanwezigheid van Fluitenkruid en 
paddenstoelen er op dat dit bosje verbonden is geweest met nr. 9 
via het oost – west lopende deel van de kade tussen de twee 
bochten. Bijzonderheid is dat in het aanliggende weiland zich grote 
waterplassen hebben gevormd met veel foeragerende vogels. 
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11. Bestaand te herstellen bosje Tanthofkade achter Abtswoude 50a 
De locatie ligt achter Abtswoude 50a. Het kenmerkende van dit 
bosje is dat het zowel aan de westzijde als aan de oostzijde is 
begroeid. De oppervlakte is 50 x 4 aan de westzijde en 50 x 2 aan 
de oostzijde. De oostzijde is niet geknot en deels vervallen. De rij 
aan de westzijde is wel geknot. Het bosje moet hersteld worden met 
nieuwe knotwilgen en – essen. De drie volgroeide essen kunnen 
blijven staan. Dit laatste geldt in het algemeen: als volgroeide bomen 
niet te veel schaduw geven voor de geknotte bomen kunnen ze heel 
goed blijven staan, zodat meer variatie ontstaat. 
 
12. Bestaand uit te breiden bosje Tanthofkade achter Abtswoude 48 
De locatie ligt achter Abtswoude 48, de boerderij Windlust. Van het 
bosje resteert nog een rand van ongeveer zes jaar geleden geknotte 
elzen aan de oostzijde. De oppervlakte is 60 x 2. Het voorstel is om 
aan de westzijde het bosje uit te breiden met 60 x 4. 
 
13. Bestaand uit te breiden bosje kruising Tanthofkade/Zuidkade 
De locatie ligt in de zuidwestelijke hoek naast de kruising tussen de 
Tanthofkade en de Zuidkade. Het oppervlak is 52 x 11 en 40 x 12. Er 
is ruimte voor uitbreiding met 1815 m2. Het unieke is dat het bosje uit 
Iep bestaat. Het bosje is in 2005/2006 geknot door GZH. Het bosje 
kan aan de oostzijde en westzijde worden uitgebreid. De zes 
volwassen wilgen kunnen blijven staan. Deze bomen zijn een vaste 
roestplaats voor de Torenvalk. 
 
14. Bestaand te herstellen bosje kruising Tanthofkade/Zuidkade 
De locatie ligt precies op de kruising van de Tanthofkade en de 
Zuidkade. Het bosje heeft een omgekeerde L-vorm. De voet van de 
L staat op de Tanthofkade. Het been van de L staat op de Zuidkade. 
De oppervlakte is 70 x 7 en 20 x 2. Het bosje is in 2005/2006 geknot 
door GZH. Herstel van open plekken is nodig. Het bosje bestaat als 
enige geriefhoutbosje van het Abtswoudse Bos geheel uit essen met 
één iep. Het voorstel is om bij de volgende knotactie enkele staken 
te laten staan, zodat deze het voetpad gaan overhuiven, waardoor 
wat meer beschutte plekken ontstaan voor vogels en vlinders etc. 
 
15. Bestaand bosje Tanthofkade 
De locatie ligt op ongeveer honderd meter ten noorden van de 
kruising Tanthofkade/Zuidkade. Het bosje ligt niet op maar ten 
westen van de kade. Aan de westkant grenst het aan rietland en ten 
noorden aan open water. De oppervlakte is 45 x 30. De locatie is 
bereikbaar via het aanpalende weiland aan de zuidkant. Het bosje is 
niet onderhouden en ontwikkelt zich nu als een bosperceeltje net als 
nr. 3. Het voorstel is om hier dezelfde onderhoudsmaatregelen te 
nemen als bij nr. 3. Dat wil zeggen uitdunning (knotten) aan de 
randen om een kruid- en struiklaag te laten ontstaan. 
 
16. Bestaand bosje kruising Mantjeskade/Spoorbaan 
De locatie ligt ten oosten van de kruising Mantjeskade/Spoorbaan. 
Het oppervlak is 85 x 100 en het is hiermee het grootste 
geriefhoutbosje van het Abtswoudse Bos. De locatie is bereikbaar 
via de Schieweg via de Mantjeskade en via een voetpad vanaf het 
Vlakoverpad. Het bijzondere van het bosje is dat het binnenin een 
vennetje heeft. Het bosje is al heel lang niet meer geknot en heeft 
zich ontwikkeld als een bosperceel. Wel is recent de sloot 
geschoond. Het voorstel is om het bosje te onderhouden net als nr. 
3 en nr. 15. Dat wil zeggen uitdunning (knotten) aan de randen om 
een kruid- en struiklaag te laten ontstaan. Dit moet ook gebeuren 
langs de randen van het vennetje om daar meer licht toe te laten. 
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3. Te maken afspraken 
 
Doelstellingen: 
M – mensen (omwonenden/gebruiker) actief betrekken bij natuur en landschap 
N – natuurhistorische landschapselementen herstellen, beheren en uitbreiden in het Abtswoudse Bos 
O – organisatorische inbedding van het beheer via pacht/beheersovereenkomst om continuïteit, 
      kwaliteit, publiciteit, voorlichting, juridische aansprakelijkheid goed te regelen 
 
Totale oppervlakte  
Het oppervlak aan bestaande en te herstellen geriefhoutbosjes is 17.218 m2 en het oppervlak aan één 
nieuw bosje en uitbreiding van bestaande bosjes is 5216 m2. Het totale oppervlak is 22.434 m2. 
 
Deelafspraken 
1. Beheer 
2. Aanleg/uitbreiding/herstel 
3. Overleg met omwonenden en gebruikers 
4. Groot onderhoud: baggeren sloten (relatie Hoogheemraadschap), afvoer takken, maaien 
5. Monitoring natuurwaarden 
6. Publiciteit over rol KNNV, Recreatieschap Midden-Delfland, GZH en voorlichting over cultuur- en 

natuurhistorische waarden 
7. Pacht/beheersovereenkomst, juridische verantwoordelijkheden, financiering: voorkeur voor vast all 

in bedrag per m2 
8. Jaarlijkse rapportage. 

Kaart van Nikolaes Kruikius van 1712 van een deel van de Lage 
Abtswoudse Polder met Tanthofkade en Mantjeskade met daarop 
aangegeven de locaties van de bestaande, uit te breiden 
Geriefhoutbosjes en een nieuw Geriefhoutbosje. 
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