
Wandelend door Rijswijk en (een stukje) Wateringse Veld 
 
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor 
 
• Start bij de bushalte van de lijnen 23 en 18 op de Schaapweg nabij de sportvelden en de Sporthal ‘De Schilp’ 

of vanaf het aldaar gelegen parkeerterrein  
• Vanaf de parkeerplaats of de bushalte naar de rotonde lopen en via de zebra de drukke Schaapweg 

oversteken 
• Direct LA voetpad / trottoir 
• De F.D. Rooseveltlaan en de J.F. Kennedylaan negeren 
• Net na een weiland RA en in het bos onmiddellijk daarna R aanhouden langs het weiland 
• Bij een bankje LA 
• Op een splitsing van verharde paden RA, langs de voorkant van huis ‘De Voorde’ 
• Het verharde pad met een bocht naar L volgen 
• Aan het eind RA een voetpad langs een asfaltweg op (dit is de van Vredenburchweg) 
• Na ca. 50 m. bij bordje ‘De Tol – Overvoorde’ LA, van Vredenburchweg oversteken en RD 
• 1e (verharde) pad RA 
• 1e pad LA brug over 
• 1e pad RA 
• 1e pad RA (T-kruising) 
• Einde pad R aanhouden, water over, van Vredenburchweg oversteken en RA 
• Neem voetpad, enigszins aan linkerhand, RD, buigt naar L (dus bij wandelknooppunt 63 richting knooppunt 

59) 
• Op T-kruising LA 
• Steeds RD pad blijven volgen, o.a. een zijpad naar R met bruggetje negeren 
• Op de splitsing RA 
• Aan het einde een bruggetje over en LA, Generaal Spoorlaan 
• Na ca. 25 m. RA de Generaal Spoorlaan oversteken en de Minister van den Tempellaan in 
• Aan het einde LA Prinses Irenelaan 
• De drukke Prinses Beatrixlaan oversteken bij de verkeerslichten 
• Voor het winkelcentrum RA 
• LA het winkelcentrum in, Prins Willem Alexanderpromenade, alsmaar RD (o.a. langs de Hema) 
• Aan het einde RD, Steenvoordelaan oversteken 
• LA en direct RA Henri ter Hallsingel 
• Bij Cor Ruysstraat even RA en direct LA langs water 
• Doorlopen tot station Rijswijk 
• Oversteken tot ‘kleine pyramides’ daar wandelpad RA, onder flat door 
• Sir Winston Churchilllaan oversteken 
• Trambaan oversteken, even RA, busbaan oversteken, dan LA Klaroenstraat 
• Voorbij Adm. Hellfrichsingel (bushalte) wandelpad aan linkerhand nemen RD (naast spoorlijn) 
• Eind wandelpad RD trottoir Klaroenstraat 
• LA Bosgang, RA over snelweg A4 
• RD voetpad langs surfplas 
• RA voetpad dat parallel loopt aan Hazepad (dat is de eerste asfaltweg rechts, tussen plassen door) 
• Voorbij vijver LA pad richting natuurtuin (aan rechterhand) 
• De natuurtuin passeren en na een bruggetje RA 
• RD voorbij alle vijvers lopen 
• Aan het eind van de laatste vijver, bij een bruggetje LA, brug over, RD 
• 1e pad RA 
• RD de drukke Prinses Beatrixlaan oversteken 
• Op het fietspad aan de overzijde RA 
• Na ca. 400 m., bij Van Zijlweg, LA 
• Aan het einde RA, van Rijnweg en opnieuw de A4 oversteken 
• RD, van der Kooijweg (voetpad naast fietspad) 
• Op de hoek van de Goedendorplaan en het Mr. Beerninkplantsoen LA via een bruggetje het park in 
• Op een splitsing gelijk RA 
• Op de volgende splitsing L aanhouden 
• Een bruggetje over en de weg volgen naar R 
• Op een splitsing bij een bankje RA 
• Op de volgende splitsing LA (langs schommel) 
• Op de volgende splitsing RA 
• Direct hierna, bij een T-splitsing vlak voor een bruggetje, LA 
• Op een kruising van paden RA 
• Op een splitsing R aanhouden 
• Aan het einde aan de linkerzijde het fietspad RD volgen 
• Op de volgende splitsing RD en na het Mr. Beerninkplantsoen het trottoir aan de rechterkant RD vervolgen 
• Bij de rotonde LA Eikelenburglaan 
• Voetpad langs crematorium volgen tot eind (bij tramhalte) 
• RA de trambaan oversteken en meteen LA, dan RD langs fietspad en de brug over 
• Fietspad met twee bochten naar beneden volgen (naast de trambaan) 



• In nieuwbouwwijk Wateringse Veld eerste straat RA, Vuurland 
• Via bruggen de wooneilanden Vuurland, Gotland en Langeland oversteken 
• Op het wooneiland Jutland RA 
• Een bruggetje over en direct LA 
• Op splitsing vlak voor een kinderboerderij RA 
• Bij het water LA en langs de kinderboerderij lopen 
• Aan het einde RA via de Treslonglaan en direct RA Oosteinde 
• Eerste straat LA, Strijplaan 
• Na ca. 25 m. LA, Strijpwetering 
• Bij het water RA 
• (alternatief: na het uitlopen van de Treslonglaan oversteken, aan overzijde niet direct op trottoir RA maar de 

Strijpkade - met naambordje – RA volgen, bocht naar L langs water, bij 1e brug RA, direct na brug LA, u bent 
weer op de Strijpwetering) 

• De Strijpwetering ca. 700 m. volgen en direct na huisnr. 40 RA voetpad langs fietspad 
• De Strijplaan oversteken en RD lopen, Anemoondreef 
• Bruggetje over en fietspad langs sportvelden volgen, pad heet nu Lupinepad 
• Aan het eind, bij plantsoen even LA, brug over, direct RA Lupinepad naar Schaapweg 
• Hier LA naar bushalte lijnen 23 en 18, parkeerplaats is aan linkerhand 
• U heeft 10,2 km gelopen 
 

 


