
Wandelend langs het kanaal naar Scheveningen en door parken en bosjes 
weer terug 
 
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor 
 
• Start op het tramperron van lijn 9 van de halte ‘Madurodam’ (richting Scheveningen). 
• Verlaat het perron ri. Scheveningen, LA de tramrails overstekend, onmiddellijk RA voetpad langs tramrails 

volgen, daarna langs kanaal (want tram steekt het water over en gaat aan de andere zijde rijden – links de 
“vuurtoren” van Madurodam). 

• Enigszins naar beneden en vervolg voetpad RD langs kanaal. 
• Cremerweg oversteken, RD, trap af, voetpad langs kanaal blijven volgen. 
• Nieuwe Duinweg oversteken, RD, voetpad langs kanaal blijven volgen. 
• Kanaal buigt naar rechts, voetpad langs kanaal blijven volgen. 
• Kanaal eindigt hier, vervolg voetpad ri. overdekt zwembad (koepelgebouw). 
• LA om zwembad heen. 
• RA langs zwembad en jeu-de-boules-baan. 
• RD, paden naar rechts negeren. 
• Heuvel op, rechts aanhouden, “bovenop” RD, pad naar links negeren (langs woonflat). 
• Rechts aanhouden, Neptunusstraat. 
• Oversteken, RA langs mooie oude lantaarnpaal. 
• Bij Havenkade LA en direct weer LA voetpad en weer LA langs kinderboerderij. 
• Pad langs hek blijven volgen. 
• Waar het hek scherp naar rechts buigt voetpad LA. 
• Volgende pad RA en RD langs hek met bomen. 
• Bij grote open plek met speelgelegenheden RA en om speelplek heen. 
• Aan de overkant op rooster klimmen en RA, pad met trapjes tot bij beeldengroep (uitzicht). 
• RA, trap af, oversteken en RA. 
• Eerste straat LA, Dirk Hoogenraadstraat. 
• RA, Noordwijkstraat (links vissershofje, verderop rechts ook diverse malen). 
• LA, Katwijkstraat. 
• RA, Renbaanstraat. 
• LA, Stevinstraat (links museum Muzee). 
• Bij Soetensstraat, d’Aumeriestraat en Messstraat RD (dus straten oversteken). 
• RA, Berkenbosch Blokstraat, heet verderop Rijslag (langs METS-tennisbanen). 
• LA, Kapelplein. 
• RA, Kapelplein, later Kapelweg. 
• Nieuwe Duinweg oversteken, RD Kapelweg. 
• Betreed Westduinpark, RD, bij restaurant voetpad enigszins schuin LA. 
• Pad door park alsmaar blijven volgen, zijpaden negeren. 
• Iets voor einde pad brug over, RD. 
• Cremerweg oversteken, RD Wagenaarweg. 
• Nieuwe Parklaan en tramrails oversteken, RD en schuin RA Wagenaarweg. 
• RA van Lennepweg. 
• Aan het einde oversteken en LA Plesmanweg. 
• RA Kwekerijweg en neem zeer smalle verharde voetpad enigszins RA door weitje. 
• Pad wordt onverhard, buigt naar links vóór gemeentekassen en wordt weer verhard. 
• Pad komt weer uit op Kwekerijweg, RD. 
• Negeer fiets-/voetpad naar links (Duinroospad). 
• Brug over, RD. 
• Bij Hubertusweg LA, voetpad rechts van klinkerweg. 
• Zijpaden negeren, weg buigt naar rechts, links voormalige kazerne. 
• Vóór huisnr. 10 LA, pad omhoog (sticker met rode pijl op geel vlak op paal). 
• Op kruising RD / schuin RA, pad buigt onmiddellijk naar links en gaat steil naar beneden. 
• Op T-kruising RA. 
• 1e pad RA omhoog, 1e pad naar links negeren. 
• Op kruising LA (omlaag - onverhard). 
• Zijpaden negeren, RD, trap af, door zandkuil, trap omhoog (om de zandkuil heen lopen via verharde paden 

kan ook, doe dit dan linksom). 
• Einde trap LA en onmiddellijk RA (hier kom je ook als je links om de kuil bent gelopen). 
• Bij kruising LA, bij einde bankjes (uitzicht !) RA, pad langs muurtje, RD, paden naar rechts negeren. 
• Op T-kruising LA (naar beneden). 
• Bij volgende kruising LA, naar beneden Ri. ingang / parkeerpaats Ministerie. 
• Links aanhouden, langs beeld Plesman, drukke Plesmanweg en fietspad oversteken, LA voetpad langs 

kanaal. 
• Onder Hubertusviaduct door, daarna RA brug over. 
• Na brug onmiddellijk RA, voetpad langs kanaal. 
• Einde pad (langs muur), trap op, RD, oversteken, tramperron op. 
• Einde wandeling, u heeft 6,7 km gelopen. 
 
 
 



 

 
 
 


