
Wandelend door het stadsdeel Scheveningen 
 

R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor 
 
 Begin op het perron van de tramhalte van lijn 1 (halte Duinstraat) richting Den Haag Centrum 
 Loop het tramperron af en LA over de zebra bij de verkeerslichten (schuin tegenover op de hoek de ingang 

van het kerkhof ‘Ter Navolging’) 
 Op het trottoir LA Scheveningseweg 
 1e RA Helmstraat, aan het eind LA Doornstraat 
 Na nr. 24 schuin LA pad omhoog, even verder scherp LA verder omhoog naar duintop, o.a. via trapjes 

 Bij uitzichtpunt boven omkeren en LA 
 Duintop aan andere kant weer af, bij splitsing LA, park uit en schuin RA driehoekig pleintje af, einde pleintje R 

aanhouden (bordje verderop: van Dorpstraat) 
 Op viersprong LA Johan van Oldebarneveldtlaan, op vijfsprong LA Frankenslag 
 Via zebra Scheveningseweg, parallelle trambaan, fietspad en voetpad oversteken en schuin LA asfaltvoetpad 

het bos in 
 Bij kruising met wandelpaden RD 

 Aan het eind RA asfaltweggetje (bordje even links: van Stolklaan), even verderop RD gecombineerd voet-
/fietspad licht omhoog 

 Aan het eind LA (bordje verderop van Stolkweg) 
 Op rond pleintje, Th. Van Stolkplein, (2e) RA: Duinweg 
 Op driehoekige splitsing van Duinweg en Hogeweg (rechts Sandhaghe) bij bord ‘Scheveningse Bosjes 

Belvédère’ LA onverhard pad omhoog het duin op, RD langs picknickbank, over grasveld RD omhoog naar 

volgende picknick bank, even daarna RD / schuin LA asfaltpad 
 Even verder op driesprong van asfaltpaden praktisch boven op een met dennen begroeide duintop schuin RA 

(witrode paalkoppen Hollands Kustpad) 
 Aan het eind aan voet van duin LA weg op, even verder RA Haringkade brug over, meteen LA Cremerweg 

brug over en direct RA Wagenaarweg 
 Aan het eind LA langs trambaan (bordje even verderop: Nieuwe Parklaan) 
 Even verderop ter hoogte van doodlopende weg naar Steinerkliniek RA trambaan en weg oversteken, aan 

overzijde LA over trottoir, 1e RA van Lennepweg 
 (2e) LA Wagenaarweg, aan het eind RA Badhuisweg 
 Ter hoogte van huisnummers 235-237 (aan rechterkant) LA weg oversteken en RA (Kwekerijpad) fietspad 

achterlangs nieuwe vleugel voormalige Ministerie I&M (links de gemeentekwekerij) 
 Aan het eind schuin RA asfaltvoetpad parallel aan (vrij smalle) asfaltweg 

 Aan het eind de St. Hubertusweg oversteken en even vóór beeld van Albert Plesman LA asfaltvoetpad omhoog 
bos in 

 Even verder RA ander pad inslaan, verder omhoog, vervolgens nogmaals RA over pad dat even verder langs 
uitzichtpunt met banken komt te lopen 

 Pad buigt na de banken naar links, 1e pad LA dennenbos in, even later links aanhouden en dan het 1e pad RA: 
trappen omlaag, door zandkuil heen, en dan steeds RD omhoog tot aan de voet van de Bloedberg 

 Trap omhoog naar uitzichtpunt (helaas is hier door de opgegroeide bomen en struiken niet veel meer te zien) 
 Bloedberg aan andere kant weer afdalen, op viersprong LA (verder afdalen), aan het eind bereik je de St. 

Hubertusweg, eerst oversteken, dan RA, voetpad langs weg loopt met een ruime bocht naar links  
 Aan het eind RA Kwekerijweg, houten brugje over, op vorksplitsing schuin RA (Duinroospad), pad omhoog bos 

uit, Klattenweg oversteken en RD Duinroosweg 
 Deze weg eindigt in een driehoekig pleintje, waarvan we langs de linkerzijde gaan, vervolgens een dubbele 

kastanjelaan (Pompstationsweg, geen bordje vlakbij) oversteken en RD voetpad bos in 
 We kruisen een ruiterpad en slaan weer even verder RA een breder asfaltpad in 
 2e pad LA (even verderop rood-wit LAW-teken op boom), bij vorksplitsing schuin LA omhoog 

 Boven op het duin schuin RA weer naar beneden 

 Op kruising aan de voet van het duin LA, even verder op kruising RD, even verder op splitsing schuin RA / RD 
aanhouden, vervolgens steeds RD over pad dat een heel ruime linkswaartse bocht beschrijft (paden naar 
rechts het bos uit negeren) 

 Tenslotte kruisen we een voetpad + ruiterpad (pad wordt nu smal en onverhard), RD het bos uit 
 RD twee parallelle wegen oversteken (resp. Badhuisweg en Nieuwe Parklaan, geen straatnaambordjes in de 

buurt) en RA stoep langs Nieuwe Parklaan 

 Even verder LA asfaltvoetpad Westbroekpark in 
 Brugje over, RA brede asfaltweg vóór Restaurant Westbroekpark (aan linkerhand) langs, RD klinkerweg (langs 

ingang tot rosarium) park uit 
 Op kruising LA Nieuwe Duinweg 
 Via brug Haringkade kruisen en dan bij rotondetje schuin RA Cornelis Jolstraat 
 2e straat RA Symonszstraat, even LA Willem Beukelszstraat, RA Beukelszplein (rechts hofje), LA Kerklaan, RA 

Rogstraat 
 Aan het eind even LA (bordje verderop Vijzelstraat) en LA Badhuisstraat (als je RA gaat na ca. 50 meter 

rechts het Lammershofje) 

 Aan het eind LA, u ziet voor u de tramhalte waar u begonnen bent, aldaar ook horeca 
 U heeft 7,1 km gelopen 



 
Het Noorden is deze kant uit…..     


