Wandelend vanuit Zuidwest Den Haag door de Erasmusstrook en langs de
Laak tot aan Station HS
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor, Ri = Richting
Opmerkingen vooraf:
− Het eerste gedeelte van de wandeling door de zgn. ‘Erasmusstrook’ loopt via enkele graspaden die nogal
modderig kunnen zijn na regen. Eventueel het voetpad/fietspad langs de Erasmusweg volgen. Meestal staat
dit ook nog extra aangegeven in de tekst;
− In de wijk Wateringse Veld, die grenst aan de Erasmusstrook, vindt nieuwbouw plaats. Dit kan eventueel
effect hebben op (stukjes van) de route door de Erasmusstrook. Loop zo nodig een stukje via het
voetpad/fietspad langs de Erasmusweg.
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Start op het tramperron van lijn 9 van de eindhalte ‘De Dreef’ in Bouwlust/Vrederust (Zuidwest Den Haag)
Verlaat het perron (bordje: Melis Stokezijde), LA Melis Stokelaan oversteken (2 gescheiden rijbanen), aan de
overzijde op het trottoir RA (dus niet “De Dreef” ingaan) tot de eerste zijstraat (Riddersdreef), daar LA
Ter hoogte van de splitsing Riddersdreef / Schependreef (bordje), RD over de stoep
Voorbij huisnummer 93 RA tussen de (lage) flatgebouwen door over het wandelpad, pad buigt naar links
langs het water
Het witte bruggetje oversteken en RA / LA langs het water blijven lopen (pad volgen)
Bij de hoge flat met blauw en geel RD langs de flat, bij de Erasmusweg aangekomen RA en bij de
verkeerslichten LA, oversteken via de zebrapaden met verkeerslicht
Aan de overzijde LA over het trottoir, langs de bushalte en het chauffeursverblijf, direct daarna (schuin) RA
het wandelpad nemen langs het water (bordje ‘Rustpunt Escamp-Eendaagse’)
Dit kronkelige pad blijven volgen tot u het 2e paar rustbanken met prullenbak bereikt, daar schuin rechts
het graspad langs het water volgen (indien dit graspad modderig is het verharde pad en later het trottoir
langs de Erasmusweg volgen), dit leidt verderop schuin links naar de stoep / fietspad van de Erasmusweg,
aldaar RA naar de oversteekplaats met verkeerslichten zodat u de Beresteinlaan (heet iets verder rechts, in
Wateringen, Ambachtsweg) oversteekt
Direct schuin RA, schelpenpad volgen (bordje ‘losloopgebied honden’)
Schelpenpad blijven volgen, je passeert enkele malen open plekken met rustbanken
Waar het schelpenpad links gaat RD over gras, vaag pad (rechts water)
Bij de toegangsweg van de vv Erasmus aangekomen RA over keienpad, vóór het hek LA op onverhard pad
tussen 2 sloten door (kan modderig zijn, alternatieve route is wederom het fietspad /trottoir langs de
Erasmusweg)
U kruist een fietspad bij de zwart-grijze flats, maar u blijft RD het graspad volgen, dat verderop naar links
buigt, u passeert een hek, dreigt op de Erasmusweg te komen maar aldaar direct RA, u bereikt een tegelpad
bij de ingang van een huis, oversteken RD tegelpad (in de verte ziet u een wit bruggetje)
Rechts ziet u de toegang tot de boerderij Rhijenhove anno 1597 (!)
Het witte bruggetje over en het kronkelige graspad links van het water nemen. Dit helemaal aflopen, het
water blijven volgen en zijpaden naar links, richting de Erasmusweg, negeren. Tot en met 2017 kon u ook
het pad rechts nemen (overkant van het water), maar i.v.m. bouwactiviteiten is dit niet toegankelijk
U bereikt ‘Vlietlust’, hier min of meer RD het onverharde pad het bos in
U bereikt het fietspad langs de Erasmusweg en u moet (noodgedwongen) dit fietspad blijven volgen omdat u
enkele huizen moet passeren, o.a. Autobedrijf Erasmus en de Vuurwerk Cash & Carry; doorlopen tot de
verkeerslichten
Laan van Wateringse Veld oversteken via de zebra met verkeerslichten en RD graspad langs het water (geen
duidelijk pad, volg de grasstrook langs de waterkant)
Blijf het voetpad langs het water volgen, negeer zijpaden
U bereikt wederom het fietspad langs de Erasmusweg (vanaf hier ook trottoir), schuin rechts aanhouden
(langs ingang Dunea) tot aan de verkeerslichten bij de Leyweg, hier RD oversteken
Aan de andere zijde van de Leyweg, met het tankstation voor u, RA en direct LA het verharde voetpad langs
het water nemen, alsmaar RD
U passeert een fraai gelegen verpleeghuis en wordt weer teruggeleid naar de Erasmusweg, aldaar RA tot de
Loevesteinlaan, daar oversteken via de fietsverkeerslichten (veiliger: bij de Loevesteinlaan direct RA over
het trottoir, brug over, bij de zebra LA oversteken, direct wederom LA oversteken naar het tramperron van
lijn 16 – zie hieronder)
Aan de overzijde RA, brug over, direct LA het tramperron van lijn 16 op, dit gaat aan het einde over in een
wandelpad langs het water, voortdurend onderbroken door stukjes houten vlonder boven het water en dan
weer terug naar het verharde pad op de walkant, dit steeds blijven volgen, rechts van u de trambaan van
lijn 16
RD bij oversteken Reimersteinstraat (links winkelstraat Betje Wolfstraat) en ook RD bij oversteken
Geysterenweg (links Aagje Dekenlaan)
Bij Erasmusplein even schuin RA trambaan oversteken en direct schuin LA via zebrapaden met
verkeerslichten Moerweg oversteken
Over tramperron lijn 16, direct daarna LA en RA verhard voetpad langs het water (links van u)
Voortdurend dit pad blijven volgen, brug Medlerstraat RD oversteken, alsmaar RD
Einde pad (ook einde water !) RD weg oversteken, aan andere zijde LA over trottoir en RA tot
fietsoversteekplaats met verkeerslichten om Troelstrakade over te steken (bord ‘Hildebrandplein =>)
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Aan overzijde RA trottoir / voetpad onder viaduct door, LA voetpad langs fietspad (links de spoorlijn, rechts
een fietspad en daarachter de haagse wijngaard !), daarna RD, aan het eind (verplicht) RA langs Brandweer
en Ambulance
Pad buigt naar links, aan het einde (voor u het einde van de Laakhaven) oversteken en RA over fietspad
(later trottoir)
U bereikt de drukke Neherkade, oversteken via de zebra met verkeerslichten, aan de overzijde LA over het
fietspad
Bruggetje bij de Laakkade negeren, even verder RA voetpad (dat begint bij ‘hondenresten-opruimprullenbak’)
Voortdurend dit grindpad langs de Laak (rechts van u) blijven volgen, af en toe steek je een straat of een
fietspad over
Bij een bredere / drukkere weg (Slachthuislaan) oversteken en aan de overzijde grindpad vervolgen
Ter hoogte van huisnummer 207 LA grindpad, Laakweg oversteken, RD tot dwarsweg, aldaar RA onder
overkapping oude slachthuis door
Verlaat de overkapping en op groot plein schuin LA, plein (Slachthuisplein) verlaten ri. de grote rode, ronde,
flat, door het hek van het voormalig slachthuisterrein, schuin LA ri. zebra
Neherkade oversteken en de brug oversteken
Ter hoogte van de tramhalte RA via het zebrapad de straat (Leeghwaterplein) oversteken
Aan de overzijde even RA en direct LA plantsoen in, voetpad naast fietspad
Waar het fietspad naar links buigt, schuin RA, onder gebouw van de Haagse Hogeschool door
Pad buigt naar links, langs groen beeld pad RD vervolgen (rechts water), Johanna Westerdijkplein, voor u
ziet u het station Hollands Spoor (ook aangegeven door grote letters op de gevel)
RD tot Waldorpstraat, oversteken, RD door fiets- / voetgangerstunnel tot aan voorzijde station, aldaar RA
tot ingang station, LA over tramrails en rechts van u is de tramhalte van lijn 9 die u terugbrengt naar het
beginpunt van de wandeling (eindhalte ‘De Dreef’)
U hebt 7,75 km gelopen

