
Wandelend door Mariahoeve, Marlot en het Haagse Bos 
 
 
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor 
 
 
• Op een weekenddag kunt u hoogstwaarschijnlijk wel op het Aegonplein parkeren, op een doordeweekse dag 

zal het hier vol zijn en dient u op de P+R achter het station te parkeren, loop dan door de tunnel terug naar 
het Aegonplein. Op het plein is ook de beginhalte van buslijn 24 richting Centraal Station / Kijkduin.  

• Vanaf de hoofduitgang van Station Mariahoeve, plantsoentje, tram- en rijbanen  RD oversteken; aan de 
overkant ziet u een rond wandelbord, daar moet u het wandelpad op. 

• Direct na het bruggetje RA; links lage flats, rechts een slootje. Bij de kruising verderop RD, blijf dit pad 
volgen. In een flauwe linkerbocht wordt dit een een asfaltpad. 

• Aan het einde RA (bordje doodlopende weg). 
• Kort daarna, ter hoogte van het bruggetje van VTV “Mariahoeve” schuin LA, gravelpad langs en linksom 

flathoek. 
• Kruising klinkerweg RD, direct na het bruggetje schuin RA en weer een bruggetje over. 
• Na 30 m. kruising met voetpad LA, halfverhard pad over brede grasstrook. 
• Na 200 m. kruising asfaltweggetje RD. 
• Bij kruising met voetpad (van linksachter naar rechtsvoor) RD. 
• Bij kruising met voetpad (van rechtsachter naar linksvoor) RD. 
• Bij kruising met asfaltpad (links een bruggetje) RD. 
• Aan het eind bereiken we een fietspad met aan beide zijden een voetpad, hier LA. 
• Aan het eind bereiken we de Bezuidenhoutseweg, hier RA. 
• Bij verkeerslichten LA oversteken bij voetgangerslichten. 
• Aan de overzijde direct LA (moet wel !), op trottoir langs fietspad. 
• Zijdelaan oversteken, blijf trottoir volgen langs Bezuidenhoutseweg. 
• 1e straat RA (Zuidwerflaan), bij kruising met van Hoeylaan RD. 
• Bij Zuidwerfplein LA. 
• Bij Bloklandplein RD, even over grasstrook, langs bankje, over tegelpad RD. 
• Oversteken, u bereikt een vijver, hier LA, trottoir langs vijver met bocht naar rechts en dan naar links, 

Hofzichtlaan. 
• Nog voor de verkeerslichten, voorbij een ijzeren hek, RA, voetpad nemen. 
• U bereikt het Park Marlot, pad van links negeren, even verderop op T-kruising RA. 
• Iets verderop bij een T-kruising LA (bos in). 
• Pad RD blijven volgen. 
• Iets verderop bij een Y-kruising links aanhouden (dus weg vanaf schuin links achter negeren, en pad vanaf 

links over brug negeren). 
• Op de Y-splitsing links aanhouden en blijf dit pad (met wat flauwe bochten) volgen. Op een schuine kruising 

LA. Een bruggetje over, blijf dit pad volgen, wat verderop in een linkerbocht RA. 
• Vóór het grote beeld met de witte bankjes LA, na 5 m. op het kruisinkje RD, bruggetje over, pad met 

grasland links en iets verderop rechts een groot gebouw (automuseum). 
• Bij het bruggetje met de flauwe rechterbocht mee. Direct na een volgend bruggetje RA, daarna links van u 

een muur. Aan het eind van de muur, nog vóór een bruggetje, LA. Verderop een rechter U-bocht en flink 
wat rhododendron-struiken. Aan het eind (rechts van u weer een muur) LA en loop dit brede pad uit. 

• Aan het einde (T-kruising, rood-witte markering) RA. 
• Aan het einde (wegwijzer Clingenroute/Voorderoute) op het trottoir van de weg LA. 
• Direct na flatgebouw Château Bleu schuin LA, breed fietspad (markering wit-rood). Klinkerkruising voor Huis 

ten Bosch RD (wit-rood). Op de grote kruising bij fietsknooppunt 32 LA en na enkele meters RA (wit-rood) 
en blijf dit pad volgen door het bos.  

• Verderop komt u langs een grote vijver te lopen. Na het bruggetjes LA, nog even langs de vijver. Bij 
boogbrug over versmalde vijver LA brug over.  

• Bij de banken links aanhouden, loop verder langs vijver (nu dus aan de andere kant).  
• Bij einde vijver, na een bankje RA (let op: hier na 20 m. weer een bankje, aan de linkerkant). 
• Aan het einde RA, brug over en park verlaten.  
• Bezuidenhoutseweg oversteken, aan de overkant LA en na ca. 20 m. bij kast B130 RA, na het 

electriciteitshuisje wordt dit een asfaltpad met een linkerbocht. Vóór de speeltuin RA. 
• Aan het einde van dat pad de weg oversteken, vóór het politiebureau RA. Op de hoek van de singel LA 

(Carel Reinierszkade), wandel langs de singel (wandelpad langs het water). Aan het einde op het grote 
kruispunt oversteken, aan de overkant LA.  

• Na het sportveld van VUC (rechts van u), bij lantaarnpaal 514 (nummer is zichtbaar aan de zijde van het 
fietspad), RA grasweg, wordt later fraaie houtkade (sportveld aan rechterhand). 

• Aan het einde RD, weg oversteken, pad RD vervolgen. Op T-kruising LA en wit bruggetje over.  
• Aan het eind van het pad, op de klinkerweg vóór een flat, RA en na een tiental meters, direct na de sloot, 

LA, een wandelpad met 2 witte bruggetjes. 
• Loop dit bijna 1 km lange en smalle voetpad af door graslandjes en langs een water aan de linkerhand. Aan 

het einde via een bolle brug water oversteken en trap op, daarna RA over trottoir. 



• Bordewijklaan oversteken, aan de overkant LA. De weg en trambaan oversteken via de verkeerslichten bij 
de zebra. Aan overzijde RD, langs beeld en trambaan oversteken. 

• In het midden van het plantsoen RA naar het station (en eventueel parkeerplaats P+R) of LA waar u 
eventueel de auto had geparkeerd op de daar aanwezige parkeerplaatsen. 

• U heeft ca. 7,5 kilometer gelopen. 
 
 

 
 


