Wandelend rondom het centrum (van Den Haag)
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor














































We starten de wandeling midden in het centrum op de Plaats (standbeeld van Johan de Witt die hier is
vermoord)
Ga met je rug naar de Plaats staan en loop aan de linkerzijde RD richting Hofvijver / Lange Vijverberg,
Kneuterdijk oversteken, aan de overzijde RA en Lange Vijverberg oversteken, aan overzijde LA grindpad langs
de Hofvijver
Bij het einde van de Hofvijver RD oversteken (Korte Vijverberg), RD langs de bebouwing tot iets vóór de
ingang van de Koninklijke Schouwburg, straat heet hier Toernooiveld
Aldaar LA, oversteken via zebra
Alsmaar rechtdoor onder statige bomen door, Korte Voorhout
Rechts het Escher Museum in het Paleis, voor u Hotel des Indes (geelkleurig)
Schuin RA (Vos in Tuinstraat), 3e straat RA, Hooistraat
Even RD de brug op, aldaar mooi uitzicht op haagse grachten, authentiek stukje Den Haag
Rechtsomkeer de brug weer af, RA langs water, Hooikade
Aan het eind oversteken (Dr. Kuyperstraat), even RA en dan LA via ‘sluisachtig’ hek direct langs voormalige
RK Huishoudschool
Aan het eind RA, door hekje, even verder LA door verrassend parkje (Javahof)
Bij banken schuin RD, vervolgens L aanhouden
Einde LA, parkje verlaten, RA langs huizen
Alsmaar RD, heet op een gegeven moment Javastraat hoewel u de Javastraat zo dadelijk bereikt, deze staat
hier haaks op
Bij Javastraat LA, Mallemolen en Frederikstraat oversteken
1e straat RA, Surinamestraat, hier alsmaar RD of eventueel 1e RA, Paramaribostraat (halverwege rechts een
leuk ‘hofje’), welke vanzelf weer uitmondt in de Surinamestraat (aldaar RA)
Aan het einde LA, Laan Copes van Cattenburch, een fraaie 19e-eeuwse laan maar nu “snelweg”
1e straat RA, Bankastraat (Archipelbuurt)
Doorlopen tot de kleine ‘slinger’ in de straat, RA Sumatrastraat (halverwege links een poort en het moderne
‘hofje van elf’)
Aan het einde LA, Koninginnegracht
1e straat LA, Atjehstraat
1e straat RA, Batjanstraat
Doorlopen tot einde straat, LA, Delistraat (voor u de algemene begraafplaats Kerkhoflaan)
Doorlopen tot einde, LA Bankastraat (blik naar rechts: de straat loopt vrij steil omhoog het duin op !)
Op Bankaplein RA, Riouwstraat
1e straat RA Prinsevinkenpark – hier mooie huizen. Een extra ommetje brengt ons de 1e straat LA en dan
steeds rechts aanhouden, heet allemaal Prinsevinkenpark. Na het extra ommetje bereikt u een pleintje met
grote boom in het midden. Hier schuin LA naar Kerkhoflaan
Als u het extra ommetje NIET doet bereikt u vrij snel een pleintje met een grote boom. Schuin RA naar
Kerkhoflaan
Oversteken en RD voetpad Scheveningse Bosjes in
Bij de slinger in het pad met de bank en de prullenbak RD voetpad volgen (dus NIET het fietspad nemen)
1e pad op T-kruising LA
Bij volgende kruising van paden LA
Nu alsmaar RD, een paar keer kruist u andere paden (dus bv. RD bij wandelknooppunt 66, richting knpp. 69)
We bereiken het einde van het bos, min of meer RD door hek, trambaan oversteken, Scheveningse Weg
oversteken, RD, Adriaan Goekooplaan
Alsmaar RD, aan het eind ziet u links de toegang tot het Catshuis, en voor u de gebouwen van het World
Forum en de OPCW (wereldorganisatie tegen chemische wapens), aan het eind LA
Over het trottoir langs de Johan de Wittlaan, links aanhouden, we passeren de 2e ingang van het Catshuis,
wandelpad L aanhouden, doorlopen tot we R het Stadhoudersplantsoen zien (bordje), hier RA
Langs het water van de Haagse Beek (de wandeling ‘ Haagse Beek’ op deze site loopt over het pad dat u aan
de andere kant van het water ziet), RD tot zijstraat Jacob de Graefflaan (ter hoogte van de 2e brug rechts),
hier LA
Doorlopen tot einde, RA, R.J. Schimmelpennincklaan
RD tot Stadhouderslaan (brede straat met plantsoen en trambaan), aldaar LA (links het gebouw van het
Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van Aruba)
Iets voorbij bushalte LA voetpad langs water
Aan het eind van dit pad RA, brug over, direct RA, Andries Bickerweg
Aan het eind loopt de weg RA, brug over, RD, Groot Hertoginnelaan oversteken, RD, Banstraat
Van Blankenburgstraat oversteken, RD tot Sweelinckplein, aldaar RA, houdt rechter (noord-) zijde van dit
plein aan
Eventueel via hekje met toegang tot plantsoen dit betreden om monument ter ere van componist J.P.
Sweelinck te bekijken
We lopen over trottoir langs de noordzijde van het fraaie Sweelinckplein, steken de drukke laan over (heet
rechts Waldeck Pyrmontkade, en links Koningin Emmakade), en vervolgen onze weg langs de noordzijde van
het Sweelinckplein
Aan het eind vernauwt het plein zich, schuin naar links oversteken en Reinkenstraat in, alsmaar RD



















De Reinkenstraat is een leuke winkelstraat in de wijk Duinoord
Aan het eind RA, Conradkade oversteken, brug over (mooi beeld !), direct LA Laan van Meerdervoort
oversteken (inclusief oversteek tramrails)
Aan overzijde op trottoir LA, vóór het water RA (Suezkade), een straat met mooie huizen
Bij de Weimarstraat LA, brug over, direct RA, Conradkade (langs trambaan)
Aan het eind schuin LA (de Constant Rebequestraat), rechts de voormalige energiecentrale, nu trafocentrum
van Den Haag en kunstcomplex, links de voormalige PTT-telefooncentrale
Aan het eind van het hek voor u 2 grijze torentjes, daarvóór RA, Joseph Ledelstraat
Voor het water LA, Kleine Veenkade
Aan het eind de Constant Rebequestraat oversteken, bij verkeerslichten via zebra de Koningin Emmakade /
Waldeck Pyrmontkade oversteken
Aan overzijde op trottoir RA, bij de brug vóór het water LA, Veenkade
Alsmaar RD, mooie kade maar qua huizenbouw wel zwaar verminkt met nieuw(ere)bouw
Torenstraat kruisen RD langs opnieuw gegraven gracht (heet nog steeds Veenkade)
Prinsessewal oversteken, voor u de Paleistuin, RA op het trottoir
RD Prinsestraat (leuke winkelstraat), vóór ons de toren van de Grote Kerk
1e straat LA, Molenstraat
Uitlopen tot Noordeinde (halverwege poort met zicht op de achterzijde van het Koninklijk Paleis Noordeinde),
aan het eind RA (voor u de Waalse Kerk), Noordeinde (voor Paleis Noordeinde even LA)
2e straat LA, Plaats. Hier zijn we de wandeling begonnen
U heeft in totaal ca. 9,8 km gelopen.

