
Wandelend door Zuidwest Den Haag (en een klein stukje Westland) 
 
 
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor 
 
 
• Start op de hoek van de Gravendreef en de Riddersdreef in de wijk Vrederust in Zuidwest Den Haag. Deze 

straten liggen tussen de Melis Stokelaan en de Erasmusweg, dichtbij het “einde” van Den Haag, dus dicht bij 
de Lozerlaan. Aldaar voldoende parkeergelegenheid. Ook goed bereikbaar via tram 9, een paar honderd 
meter van het eindpunt in Vrederust (Melis Stokelaan / De Dreef) 

• Loop de Riddersdreef een stukje af, in de richting van de Erasmusweg (dus LA) 
• Tussen 2 flats in aan uw rechterhand (voorbij huisnrs 183-199) ziet u een grasveld met een wandelpad. Ga 

daar naar rechts. Voor u, aan de overkant van het water, ziet u de drukke Lozerlaan. Ga LA de brug over en 
volg het wandelpad RA en LA, blijf langs het water lopen 

• Aan het eind bereikt u een parkeerplaats, loop RD langs een hoge flat en u bereikt een drukke weg, de 
Erasmusweg. Hier RA tot de verkeerslichten, daar RD oversteken via de zebra (2 rijbanen en een fietspad), 
aan de overkant trottoir volgen RD Erasmusweg (rechts woonwagencentrum) 

• Waar het trottoir ophoudt RD over het fietspad 
• Bij het 3e fietspad LA (voor u een bordje ‘voetpad’, LA houdt U de richting Poeldijk / Naaldwijk aan) 
• Oversteken (pas op, druk !), RD over fietspad 
• 1e weg RA, Groenepad, aan overzijde links van de weg lopen want er is geen trottoir 
• Niet ‘strak’ 1e LA (Markuslaan) nemen, maar met enigszins flauwere bocht de “2e” Markuslaan nemen, daar 

waar een bord staat met ‘Eminent, Markuslaan 8’, u loopt tussen de kassen door 
• Voorbij huisnummer 6 buigt de weg naar links, aan einde bij bord “verboden voor auto’s” RD, even verderop 

RA, pad wordt smaller en loopt langs de randweg N211 
• Doorlopen tot Heulweg, daar LA over de N211 via brug 
• 1e straat LA Harry Hoekstraat, onmiddellijk na sloot weer LA over groenstrook, u loopt tegen een sloot aan 

en moet wel RA de grasstrook volgen, u bereikt de straat (Rozemarijn) – indien de groenstrook zeer drassig 
is kunt u in de Harry Hoekstraat ook 25 meter doorlopen en dan de 1e straat LA nemen (Rozemarijn) 

• In de bocht van de Rozemarijn, als u over de grasstrook liep, RD, als u via de Rozemarijn kwam, RA, het 
voetpad links van de weg nemen, wordt even daarna schelpenpad  

• Bij lantaarnpaal met nummer 9 LA schelpenpad blijven volgen, bij watertjes buigt het naar rechts, dan 
schelpenpad LA nemen 

• Bij een bank buigt het schelpenpad naar rechts, daarna LA over schelpenpad 
• Schelpenpad buigt bij water RA, bij trottoir aangekomen LA, brug over, daarna schuin LA schelpenpad 
• Even verderop Y-splitsing, schelpenpad schuin LA nemen 
• Waar de straat naar rechts buigt, schelpenpad RD volgen (met lantaarns ernaast) 
• U beklimt 2 heuveltjes en gaat, het pad volgend, RA, bij trottoir langs fietspad (voor u een autotunnel) RA 
• Even verderop kiezen tussen het fietspad of de ventweg langs bungalows (Blauwe Akelei), aan het eind RD 

over trottoirstrook 
• U kruist een straat (Harry Hoekstraat), oversteken, even RA en dan LA (Willem II-straat) 
• Houdt het voetpad aan de linkerzijde aan, langs de groenstrook. Tussen de bomen door ziet u (langs de 

Poeldijkseweg) – soms oude - boerderijen, bv. die op nr. 13 
• Negeer alle zijstraten en zijpaden, even verderop langs de sloot, langs Garage Westland en langs huizen 
• U bereikt de Kerklaan, hier oversteken en RD, door een hekje (‘sluis’), dan een voetpad tussen huizen 
• Voetpad gaat over in de van Catshuysenstraat, RD tot de van Aremberglaan 
• Aldaar oversteken en aan de overzijde LA, tot de rotonde 
• Aldaar RA, trottoir langs de Noordweg, langs huizen en even verderop langs een sloot, links de 

voetbalvelden van VELO 
• Bij de 1e zijstraat (voorbij de voetbalvelden) LA, na het verlaten van Wateringen (gemeente Westland); dit is 

de Menno ter Braakstraat 
• U betreedt de nieuwbouwwijk Wateringse Veld van Den Haag 
• Steeds RD, passeer diverse zijstraten (aan uw rechterhand), doorlopen tot het Hendrik Marsmanplantsoen 

(als u rechtdoor zou lopen ziet u voor u een grote flat, en een bordje ‘doodlopende weg’). Hier RA 
• Dit plantsoen gaat over in de Martinus Nijhoffweg, steeds RD, u passeert diverse sloten die u oversteekt 

middels bruggetjes 
• Aan het einde RA, de Hans Lodeizenstraat (hier was een doorsteek gepland middels een fietspad, richting de 

Laan van Wateringse Veld, maar deze is tot op heden nooit gerealiseerd) 
• RD tot de Noordweg, oversteken en LA, dus het trottoir aan de andere wegzijde gebruiken, bij de 

verkeerslichten LA oversteken (Laan van Wateringse Veld) 
• Alsmaar RD tot u de Erasmusweg bereikt (verkeerslichten). RD oversteken via de zebra met 

voetgangersverkeerslichten, aan de overzijde ook RD, volg de (linkerzijde van de ) Dedemsvaartweg 
• Ter hoogte van de 1e zijstraat aan uw rechterhand (met water erlangs - dit is dus ter hoogte van de 

tramhalte van lijn 16), de Steenwijklaan, LA het voetpad evenwijdig aan het fietspad volgen 
• Links en rechts smalle plantsoenen (en water) met daarachter, ook aan beide zijden, sportvelden. Volg het 

wandelpad 
• U bereikt de Steenhouwersgaarde, steek deze RD over en volg RD het wandelpad (iets naar links gelegen) 

door het plantsoen en langs het water van de Gaarde 



• Alsmaar RD, Zwaardvegersgaarde oversteken, RD, Vrederustlaan oversteken, RD, Goudsmitsgaarde 
oversteken, RD. Nu loopt u even langs scholen (gevel geel met glas) 

• Beresteinlaan oversteken, RD. Voetpad langs een fietspad, bordje Schuttersdreef 
• Bruggetje over, negeer een bruggetje naar links, aan het eind van het water ter hoogte van de Dorpersdreef 

LA, pad langs water 
• Aan het eind, vóór het water (met alweer een bruggetje), RA 
• Voetpad door plantsoen, RD 
• Aan het eind de Dreef oversteken, RD, voetpad langs water (wit-blauwe reling) 
• Aan het eind bereikt u de Riddersdreef, hier RA naar de plaats waar uw auto geparkeerd staat of RA en dan 

RD (met enige bochten maar volg steeds de Riddersdreef) doorlopen tot de Melis Stokelaan, eindpunt tram 9 
• U heeft 7,8 km gelopen 
 
 

 
 


