Wandelend langs de Haagse Beek
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor



























































Verlaat Den Haag CS aan ‘kopse kant’, RD Stationsplein en Bezuidenhoutseweg oversteken
L aanhouden, voetpad op en dit met een flauwe bocht langs de Koekamp volgen
LET OP: in 2018 zijn er werkzaamheden op het stationsplein, loop dan via de Rijnstraat langs de tramsporen,
Bezuidenhoutseweg oversteken, voetpad is iets rechts vóór u, loop met een flauwe bocht langs de Koekamp
Bij kruising LA via verkeerslichten drukke weg oversteken
RD Korte Voorhout oplopen, vóór de Hofvijver LA, Korte Vijverberg
Na het Mauritshuis RA door een poort het Binnenhof op, het Binnenhof in de volle lengte oversteken
Na de laatste poort oversteken (Buitenhof), RA onder de Gevangenenpoort door
RD langs standbeeld Johan de Witt, Kneuterdijk
2e straat LA (Heulstraat) en aan het eind RA (Noordeinde)
Paleispoort passeren en RD Noordeinde aflopen
Bij het kruispunt RA, Scheveningse veer
Bij verkeerslichten LA, brug over, Alexanderstraat
Op Plein 1813 voor het monument LA, Sophialaan, aan het eind RA, Zeestraat
Op kruising Laan van Meerdervoort / Javastraat schuin RD, Scheveningseweg
LA tot voor de ingang van het Vredespaleis lopen, Carnegieplein
Voor het Vredespaleis RA langs de hekken van de tuin
Op de kruising Carnegielaan / Scheveningseweg LA, klinkerpaadje omhoog langs de hekken (Benjamin
Ferenczpad)
Op een splitsing van paden LA, aan het eind LA, trottoir langs de Carnegielaan
Eerste straat RA, Rustenburgweg, aan het eind LA, Jacob Catslaan, aan het eind RA, Johan de Wittlaan
Eerste straat LA, Alexander Gogelweg, op een kruising RD, brug over
Op een splitsing RA, nog steeds Alexander Gogelweg
Aan het eind LA, R.J. Schimmelpennincklaan, eerste straat RA, Jacob De Graefflaan
Aan het eind LA, Stadhoudersplantsoen, RA plantsoen in en via bruggetje de Haagse Beek oversteken
Op een splitsing LA, aan het eind LA langs de drukke President Kennedylaan
Bij het kruispunt met stoplichten RA, Kennedylaan oversteken en de Stadhouderslaan in
Voorlangs het Gemeentemuseum lopen, ongeveer 50 meter voorbij de ingang van het Gemeentemuseum, dus
iets vóór het fotomuseum GEM, LA de Stadhouderslaan en trambaan oversteken
Antonie Heinsiusstraat inlopen, bij het Frederik Hendrikplein RD, 2e Antonie Heinsiusstraat in
Aan het einde RD Van Boetzelaerlaan oversteken, bij het water RA, Kranenburgweg
Bij het fietspad ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan LA en voorlangs het Poldergemaal Scheveningen van
het Hoogheemraadschap Delfland lopen
Houtrustweg oversteken, op het fietspad RA
Na 20 meter LA schelpenpad omhoog, bij een splitsing LA omhoog, schelpenpad
Op een volgende splitsing RD naar beneden de Bosjes van Poot in
Op een kruising van paden RA, volg pad met wit/rode aanwijzingen, op een volgende kruising RD
Uitkomende bij een verhard pad schuin L/RD naar beneden
Op een kruising RD, op de volgende kruising RD, bij een splitsing R aanhouden
Aan het eind LA, vóór de kinderspeelplaats, onmiddellijk hierna het eerste pad RA
Op een kruising RD, aan het eind van het bos RA langs de Laan van Poot
Eerste straat LA, Nachtegaallaan, aan het eind RD pad door park
Aan het eind RD, voetpad in de middenberm van de Nachtegaallaan
Op de kruising met de Sportlaan RD, Fahrenheitstraat
Net voor de drukke Segbroeklaan RA, betegeld pad op langs de Haagse Beek
Bij de kruising met een straat (Rode Kruislaan) RA en meteen weer LA, pad vervolgen langs de Haagse Beek
(dr. Bastingpad, pad loopt rechts van de beek)
Goudenregenstraat oversteken en RD het pad langs de Haagse Beek vervolgen
Op een splitsing vlak voor een bruggetje R aanhouden, pad schuin L langs water blijven volgen
Een ‘houten voetpad’ over een moerassige oever over en op een splitsing RA
Vlak voor flats LA, op de Sportlaan LA, de drukke Segbroeklaan oversteken
De Goudsbloemlaan oversteken en RD de Ranonkelstraat in
Op de splitsing met de Stokroosstraat schuin RD langs een hekje, voetpad naar beneden
Voor een sloot RA, aan het einde van het pad RA omhoog tussen hekjes door
Op de Daal en Bergselaan LA, een fietspad naar R passeren en 30 meter verder RA een verhard voetpad op
Op een splitsing RD langs tennisbanen, steeds RD tot op een parkeerplaats (bij restaurant Pex)
Parkeerplaats oversteken, eerste pad RA, een voetpad parallel aan fietspad
Aan het eind voor een bruggetje LA, een voetpad langs de Haagse Beek
Aan het eind De Savornin Lohmanlaan oversteken en LA over het trottoir
RA de Balsemienlaan in en direct weer RA een voetpad naar het water
Het voetpad langs de Haagse Beek naar L volgen, eerste pad RA, een bruggetje over
De drukke Machiel Vrijenhoeklaan oversteken bij de hekjes
Bij een plantsoen RD, Pyrolalaan, RD de Zeewindelaan oversteken
In een bocht naar links RD een schelpenpad, het Westduinpark in
























ZWAARDERE ROUTE MET STRUINEN DOOR ZACHT ZAND:
RA een voetpad parallel aan een fietspad op (Ruijs de Beerenbrouckpad)
Na ongeveer 50 m. LA door klaphek (dus niet het klaphek nemen dat u recht voor u ziet !)
L aanhouden, pad met paaltjes met wit-rode aanduiding Hollands Kustpad (verderop ook paaltjes met een
groene kop), pad wordt zwaarder door het zachte zand
Om de bunker heen, blijf het pad met de rood-witte aanduiding volgen (er zijn ook informatieborden)
Zandvlakte oversteken, paaltje aan overzijde geeft aan dat u hier naar L moet
Op de grote open zandvlakte wederom L, staat ook aangegeven met een rood-witte aanduiding
U bereikt vanuit het zand een schelpenpad. De rood-witte aanduiding zegt dat u hier naar R moet, maar u
gaat naar L
Na korte tijd bereikt u een klaphek, ga hier doorheen en dan RA, wandelpad langs fietspad. De lichtere variant
komt hier vanaf L. Ga door bij (**)
LICHTE VARIANT (op de kaart aangegeven met rode streepjes):
LA een voetpad parallel aan een fietspad op (Ruijs de Beerenbrouckpad)
Na ongeveer 600 m. ziet u aan uw rechterhand een klaphek, hier komt de zwaardere route erbij van R, u gaat
hier RD
**
U bereikt een kruising (van fietspaden), met o.a. een zitbank en liggende boomstronken, hier RA
Op splitsing L (is eigenlijk RD) aanhouden
U bereikt wandelknooppunt 85, hier LA richting knooppunt 42 (aanduiding Hollands Kustpad)
U bereikt wandelknooppunt 42, hier RA / LA richting knooppunt 17
RD het wandelpad door de duinenstrook, u kunt ook even LA / RA de wandelboulevard van Kijkduin op
U bereikt de sleepboot Atlantis, neem het voetpad LA áchter de boot (als u door de duinenstrook ging: RD)
Aan het einde van het pad net voor Strandslag 3 LA
Bij wandelknooppunt 3 LA, u ziet het busstation voor u, neem buslijn 24 terug naar Den Haag CS
Indien u RD loopt tot de Machiel Vrijenhoeklaan en aldaar RA gaat komt u na ca. 200 meter bij restaurant De
Haagse Beek, voorbij het restaurant eindigt de vaart; dit is de bron van de Haagse Beek
U heeft ca. 13 km gelopen

