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Foto 1 

Foto 2, de hoogspanningsmast 
is verdwenen 

Deze route is niet geschikt voor mensen in een rolstoel. 
Meegenomen honden dienen te zijn aangelijnd. 
 
● Het startpunt is de uitspanning de Landbouw, aan het begin van Abtswoude. 
● Hiervandaan gaan we linksaf om het bosje heen en volgen het Landbouwpad, 
waarna we op de Amazoneweg komen. 
● Volg het pad van de ecologische zone tussen de Amazoneweg en de Kruithuisweg 
 
♣♣♣   Deze ecologische zones vormen een belangrijke schakel tussen de grotere  
leefgemeenschappen van planten en dieren in de omgeving. Hierdoor kan onderlinge 
uitwisseling plaatsvinden, waardoor de overlevingskansen worden vergroot. Heel 
belangrijk dus!                                                                                         ♣♣♣  
 
● We volgen dit pad langs het gebouw van Rijkswaterstaat en gaan daarna linksaf, 
waar we na ca. 50 m aan de overkant een paar grote borden zien staan (zie foto 1). 

 
  
 

● Daar moeten we het pad achter die borden 
nemen. 
● Op dit punt is geen rekening gehouden met 
voetgangers,  dus eigenlijk moeten we omlopen. 

●  We vervolgen onze weg achter de borden en 
nemen het pad schuin rechts voor ons over het 
dijkje, langs de bankjes (zie foto 2) 
                            
 ● We lopen dit pad helemaal af, langs het tunneltje, tot aan het verhuisbedrijf van fa. 
van Buuren. 
● Direct voor het hek gaan we linksaf de Lagosweg op, dan bij de T-kruising rechtsaf  
( = Sadatweg) , steken dan de Laan van de Verenigde Naties over en gaan rechtsaf, 
richting de autoweg (= Kruithuisweg ). 
● Voor de stoplichten slaan we linksaf en bij het tunneltje slaan we weer  linksaf en 
volgen het geasfalteerde pad. 
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       3. 
 
● Na ca. 300 m nemen we de afslag links naar het bruggetje, gaan dit over en dan 
naar rechts. 
● We zijn nu op de Tanthofkade. 
 
♣♣♣     Wetenswaardigheden over de Tanthofkade  
 
Aangenomen wordt dat deze kade reeds in de 12de eeuw is aangelegd om het 
gebied tegen wateroverlast te beschermen. 
Ook de naam dateert uit die tijd en is afgeleid van "anthoofd". 
Anthoofd betekent het uiteinde van een perceel land. 
De T ervoor komt van Het; Het anthoofd werd dus Tanthoofd en later Tanthof. 
De kade grensde aan de percelen land, die zich uitstrekten vanaf Abtswoude in 
westelijke richting en omdat die percelen ongelijk van lengte waren kreeg de kade 
een slingerend verloop. 
De woonwijk Tanthof dankt zijn naam dus aan deze kade. 
♣♣♣ 
 
● We volgen dit enigszins slingerende pad met leuke doorkijkjes (foto 4), langs 
bomen en struiken, die kenmerkend zijn voor een waterrijk gebied. 
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 4. 
 
 
♣♣♣    Els en wilg zijn goed vertegenwoordigd en ook de es komen we af en toe 
tegen. 
Deze boom stond vroeger vooral bekend omdat hij "geriefhout" leverde ; men 
gebruikte het o.a. voor stelen van bijlen, hamers en bezems. 
Allerlei insecten vliegen hier rond, zoals libellen, die hun vliegkunsten vertonen bij het 
vangen van muggen en vliegjes.  
♣♣♣ 
 
 

              5. 
 
 
 
● Aan het eind komen we op een T-splitsing, we gaan hier linksaf en houden de 
huizen aan de linkerkant, aanvankelijk gescheiden door een breed stuk water. 
● We blijven het pad volgen,dat dan naar rechts gaat en zich tussen het water door 
slingert. 
● Zo komen we bij de boom, die - recht voor ons - over het water hangt (foto 6) 
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                     6. 
 
● We lopen rechtdoor langs de boom (links) 
● Daar is ook een informatiebord over Midden-Delfland. 
● Steek het asfaltpad over en neem het smalle grindpad. 
● Dit pad (zie foto 6) loopt helemaal door tot Abtswoude, vroeger Abtwoudse weg 
geheten en vanouds een landelijke verbinding vormend tussen Delft en het 
voormalige dorp Kethel, nu deel van Schiedam. Daar heet de weg overigens 
Harreweg. 
 
♣♣♣    Langs lisdodden en hooiland kunnen we genieten van het weide uitzicht. 
Vergeet daarbij ook niet af en toe in de lucht te speuren naar torenvalk en buizerd, 
die respectievelijk "biddend" op zoek is naar prooi, dan wel op brede vleugels al 
cirkelend, hoog in de lucht de grond afzoekt met het zelfde doel . 
♣♣♣ 
                                                 
 

    7. 
 
● Hier gaan we linksaf en na ca. 700 m zijn we weer bij de Landbouw. 
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Wat is en doet de KNNV 
 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor 
een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden. Een 
vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en 
natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering 
en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie 
categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en 
voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt. 
Elk jaar kent een groot thema. 
 
De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt 
van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied 
bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere 
tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur. 
 
Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, 
Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, 
Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). 
 
De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en 
Ravon. 
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland 
 
 
 
Dit boekje bevat een wandeling rond Tanthof. U maakt tijdens deze wandeling kennis 
met het landschap en de natuur in dit gebied rond Delft. De route is circa 4,5 km. 
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