
Natuurwandeling Voorburg 
 
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor 
 
• Begin op het perron van de RandstadRail (lijnen 3, 4 en RET) van station Voorburg ’t Loo richting Den Haag 

Centrum of op de parkeerplaats naast het station 
• Vanaf de parkeerplaats LA op het trottoir van de Mgr. van Steelaan (het station dus in de rug) en de 

Wilgendreef oversteken 
• Voorbij de waterpartij het tegelpad volgen naar L langs het water met aan uw rechterhand een schoolplein 
• Op het eind LA de brug over 
• Vervolgens op het grijze slingerende (asfalt-)voetpad steeds maar RD, alle zijpaden negerend 
• Na een tijdje loopt een fietspad aan de rechterhand mee gelijk op 
• Vlak na het eilandje gaat de route over een brede brug (voetpad en fietspad) 
• Aan de overkant bij een opvallende hoop grote stenen LA; zijpaden worden weer genegeerd 
• Na een tijdje gaat het asfaltpad over in een tegelpad. Even daarna is links een grasveld waar een 

kinderspeelplaats is aangelegd 
• Het trottoir langs het grasveld naar L volgen 
• Waar het ophoudt bij de verkeersdrempel de klinkerweg oversteken en de doorsteek door de beplanting in, naar 

het trottoir langs de Hofzichtlaan 
• Daar LA en bij het verkeerslicht de laan, inclusief het tramspoor van lijn 6, in twee etappes oversteken 
• Het trottoir aan de rechterzijde van de Appelgaarde volgen (L station Mariahoeve en de spoorlijn) 
• Trottoir blijven volgen langs de permanente locatie voor woonwagens. Waar links enkele parkeerplaatsen zijn 

loopt het trottoir uit op de Charley Tooropstraat (rechts) 
• De wandeling gaat verder over het trottoir schuin omhoog aan het eind van de parkeerplaatsen 
• RA over het gele klinkerpad op het dak van de NORAH-tunnelbuis 
• Bij het laatste door lage haagjes omzoomde pleintje in het pad (het gele pad loopt nog even door naar een 

boomgaardje) RA een steile trap af. Beneden de Charley Tooropstraat oversteken en RD door het Marian 
Gobiushof 

• Op het eind LA, verderop met de bocht mee naar rechts 
• Na de kantoren LA naar de drukke Mgr. van Steelaan met in het midden de trambaan van de lijnen 2 en 6. 

Oversteken is het veiligst via de zebra met voetgangerslicht aan de overkant van de splitsing met de 
Kersengaarde 

• Aan de overkant LA (dus weer even de asfaltweg ter plekke oversteken) en dan schuin naar boven langs de 
brandweerkazerne tot weer boven op de 2e tunnel van de NORAH. Daar RA de Via Puccini in. 

• Op het eind van de Via Puccini LA de voetgangers- en fietsbrug met de ronde boog over. Beneden ligt de NO- 
RAH, die hier de Noordsingel kruist. De wandelroute gaat links langs de skatebaan naar beneden, dan helemaal 
om de skatebaan heen en verderop LA over het bruggetje (Via Verdi) 

• Oversteken via de zebra 
• Aan de overkant even LA en dan het tegelpad RA evenwijdig aan de NORAH (L hockeyvelden) 
• Op het eind de klinkerweg (Veurselaan) oversteken en RA het trottoir op 
• Op de volgende kruising, met de Dr. Beguinlaan (links) en het Burg. Nederbragtpark (rechts) RD oversteken 
• U vervolgt de wandeling op het geasfalteerde fietspad tussen twee waterpartijen (later sloten) door. Let op: hier 

wordt druk gefietst, loop daarom zoveel mogelijk achter elkaar uiterst links van het pad om fietsers niet te 
hinderen 

• Neem het eerste bruggetje links, Park Sijtwende in 
• Het pad loopt met een boog naar rechts (zijpaden negeren) en komt via een ander bruggetje weer op het 

Veurselaantje uit, hier LA 
• Op het eind van het Veurselaantje voorzichtig bij de oversteekplaats de klinkerweg (Rodelaan), inclusief 

plantsoenstrook en ventweg oversteken 
• RA het trottoir volgen 
• Waar de ventweg ophoudt het trottoir verder volgen, de brug over en meteen na de brug het verharde fietspad 

op (Essepad - rechts molen De Vlieger), passeer Stadskinderboerderij Essesteijn 
• Voorbij de volgende brug het trottoir langs het fietspad blijven volgen, eerst L van het pad, dan R, de oude 

Hofpleinspoorlijn onderdoor en dan weer L vlak langs het water 
• Op het eind een trappetje van vier treden op, meteen LA 
• Brug links negeren en RD pad langs het water vervolgen  
• (*) Eerste pad schuin LA en weer LA 
• Pad om het kerkgebouw rechts blijven volgen, met het water links 
• Op het voorplein van de kerk LA, enkele traptreetjes op tot het trottoir van de Rembrandtlaan 
• Recht oversteken, verder gaan bij (**) 
• Voorjaar 2018 is hier sprake van grondwerkzaamheden en is het pad naar L (bij *) onbegaanbaar. In dat geval 

eerst RD, dan RA naar de Pr. Margrietlaan, daar LA, bij de Rembrandtlaan LA, ter hoogte van de toegang naar 
de kerk, RA de straat oversteken en enigszins LA. Verder gaan bij (***) 

• (**) Aan de overkant (***) rechts van de brug enkele treden van een trap af en wandeling vervolgen op het 
verharde voetpad door de groenstrook rechts van het water tot het einde 

• Aan het eind gaat het asfaltpad over in het betegelde trottoir, steek de klinkerweg over en RD het asfaltpad de 
groenstrook in 

• Eerste pad RA (bankjes) negeren en bij de volgende splitsing rechts aanhouden zodat de grote waterpartij aan 
de rechterhand blijft 

• Voorbij het beeld het pad verder volgen in de haakse bocht naar L; uitgekomen op het trottoir RA en RD 
• Bij verkeerslichten de Prins Bernhardlaan oversteken, RA over trottoir, 1e pad LA 



• Einde pad LA tot Spinozalaan, aldaar RA over trottoir 
• Het rode fietspad dwars door het park kruisen vervolgens R het voetpad op 
• Voorbij het water LA en RD 
• Op het betegelde plein met de bloembakken langs de rechterkant blijven lopen en bijna op het eind schuin RA 

via het verharde voetpad het park doorsteken 
• Op het eind links en met de bocht mee 
• Uitkomend bij de Mgr. van Steelaan, met tramspoor in het midden, deze ter plekke voorzichtig oversteken 

(geen echte zebra, wel een gemarkeerde oversteekplaats) 
• Aan de overkant het schuine pad naar L volgen; dat komt uit op een pleintje met een cirkelvormige rozenboog 
• 1e pad RA, daarna 1e pad LA 
• (+) Einde pad LA, over brug, 1e pad RA 
• De wandeling vervolgen via het lange rechte voetpad schuin naar L dwars door het park 
• Op de viersprong midden in het park RA 
• Langs de duiventil (links) 
• Op de volgende splitsing RA 
• Na de hole bruggetje oversteken 
• Uitgekomen op het trottoir van de Bruinings Ingenhoeszlaan RA 
• De Prinses Beatrixlaan oversteken, verder gaan bij (++) 
• Voorjaar 2018 zijn er in dit gedeelte van park ’t Loo grondwerkzaamheden. Alternatieve route vanaf (+): Einde 

pad RA, bij Pr. Beatrixlaan aangekomen LA over trottoir tot Bruinings Ingenhoeszlaan, aldaar RA 
• (++) RD en verderop de Prinses Irenelaan oversteken 
• RD het halfverharde voetpad door de groenstrook op 
• 2 smalle bruggetjes oversteken en op het eind het brede tegelpad RA en de brede brug over de watergang over  
• Op het trottoir LA 
• In de haakse bocht van de klinkerweg schuin naar L het grijze voetpad op (L loopt een rood fietspad)  
• Voetpad komt uit op parkeerplaats bij flat, vanaf daar het rode fietspad RD vervolgen 
• Bijna op het eind LA het in een bocht lopende tegelpad op en onder het spoor door naar het vertrekpunt, de 

parkeerplaats bij Station Voorburg ’t Loo of het perron van het Station op 
 

 


