Wandeling Abtswoudsebos en Tanthofkade Midden-Delfland - lengte 8 km.
Wandelen in Midden-Delfland betekent wandelen langs asfaltpaden, (die paden zijn vaak
ook in gebruik bij fietsers en soms zelfs bij auto’s: dus oppassen!), over stevige graskades
en over andere onverharde dijkjes. Veel plezier bij het wandelen!
Let op: wkp12 betekent wandelknooppunt 12 (wkp nummers staan op paaltjes langs de weg)
Hier vindt u een “stukje-voor-stukje” beschrijving en een link naar het kaartje van de wandeling. Het
volgen van de juiste route zou geen probleem moeten zijn. Mocht u toch een vraag hebben, schroom
dan niet om eventueel later 015-2563328 of 06-20720710 te bellen zodat een probleem hopelijk
opgelost kan worden! De wandeling start bij de kantine van de voetbalvereniging Vitesse Delft aan
de Henk van Riessenlaan 2 in Delft. Op de parkeerplaats van het Sportpark is door de week
voldoende ruimte, maar in het weekend vaak wat minder.
1) Start vanaf de parkeerplaats van het sportpark en loop rechts langs de kantine richting de
sporthal. Ga ook rechts langs de sporthal en verlaat het sportcomplex via de fietsstalling. Loop
over de brug en ga rechtdoor over het voetpad met links het fietspad en rechts het ”bos”. Loop
tot waar het looppad eindigt en ga daar rechtsaf. Ga daarna op de eerste mogelijkheid naar links
en ga zodra dat kan rechts over een brug en loop verder parallel aan het fietspad. Volg dit pad
tot aan de kruising met een asfaltweg (Abtswoude) steek deze weg over en ga na de bocht in het
fietspad linksaf het wandelpad op. Ga over dit pad vrij snel naar rechts en loop evenwijdig aan
het fietspad over ongeveer 1 kilometer. Aan het eind van dit pad bij wkp74 kunt u linksaf de
Tanthofkade op.
2) Volg de Tanthofkade door het land. Blijf steeds op het pad, eigenlijk een dijkje, en passeer
diverse hekken. Zorg ervoor dat de hekken in de stand blijven staan waarin ze stonden toen u
aankwam. De dijk is niet steeds kaarsrecht en op zeker moment bereikt u een punt waar u moet
kiezen uit twee wandelpaden, houd hier het rechter pad aan, dat betekent eigenlijk ga
rechtdoor. Uiteindelijk komt u, aan uw linkerhand, bij het gemaal Tanthof en, pas op er rijden
auto’s op de asfaltweg Abtswoude.
3) Loop circa 60 meter naar links en steek dan de weg over (auto’s). Ga tussen de bomen door naar
het fietspad. Rechts staat wkp55. Steek het fietspad ook over en ga via het hek het dijkje op: de
Mandjeskade. Loop ongeveer 800 meter over deze kade tot u bij het bos links wkp19 ziet. Klim
hier over het hek en loop langs de bomen. Ga over de brug en kruis iets verder het fietspad en ga
schuin naar links het Abtswoudse bos in. Ga over een brugje en direct daarna naar links.
4) Volg het pad en ga, al snel na een brugje op de dan volgende driesprong, links. Ga als u uit het
bos komt naar rechts over het zandpad en volg dit pad achter een aantal boerenerven langs tot u
weer naar rechts kunt. Ga rechts op het smalle paadje en loop over het pad tot u moet kiezen
tussen scherp terug naar links en glooiend rechts. Kies rechts en ga door tot een T-splitsing en ga
daar rechts en direct daarna over de brug. Vervolg uw weg ga langs wkp24 (sla daar dus niet af)
en neem na circa 300 meter vlak voor een brugje de afslag links en ga direct hierna bij wkp33
weer links. Loop dit pad af en kruis eerst een fietspad en ga direct daarna, circa 10 meter verder,
over een brug. Kies na de brug de eerste afslag links naar het voetpad en loop met water aan uw
linkerhand tot u op een T-splitsing komt. Ga daar rechts en volg het voetpad tot u op een
parkeerplaats komt. Vervolg uw weg over de parkeerplaats tot bij de ingang van het Sportpark.
Tocht volbracht!
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2489450

