Een rondje door het Zuiderpark
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor








































Parkeer de auto op de Loevesteinlaan ter hoogte van de Fluitenbergstraat of stap uit bij de halte
Fluitenbergstraat van bus 23 (bus richting Rijswijk / Voorburg / Scheveningen)
Loop naar de zebra die de mogelijkheid geeft de (drukke) Loevesteinlaan over te steken ter hoogte van de
Fluitenbergstraat en steek deze Loevesteinlaan over
Aan de overkant RD het pad (met berkenbomen) over, hier begint het Zuiderpark
Aan het einde RA
Op de kruising RD, omhoog ook met enkele trappen, de Doornbosheuvel op. Indien dit te zwaar is is het
eventueel mogelijk om de heuvel heen te lopen (linksom is het handigst, u komt dan uit bij het hek via welke
we het eigenlijke Zuiderpark betreden)
Bovenop de zijweg vanaf links negeren. U heeft bij de blauwe banken een uitzicht over de Loevesteinlaan
RD naar beneden, een zijweg vanaf links negeren
Beneden aangekomen LA, kruis het zijpad (indien u links om de Doornbosheuvel bent gelopen komt u hier
vanaf links aangelopen), betreedt door het hek en over de brug het park, RD
Op de 5-sprong schuin RA. U gaat nu langs de karpervijver lopen
Aan het eind van de vijver, bij de kruising, LA (u blijft dan dus langs het water lopen). De lange brug die u
hier ziet zou u, als u RD ging, weer het park uit leiden en u op de hoek van de Loevesteinlaan en de Melis
Stokelaan brengen, aldaar de tramhalte van lijn 9
U loopt nu door het zgn. ‘Landengebied’, met bomen uit allerlei landen en continenten (zie de bordjes her en
der). Aan de rechterzijde van het pad ziet u een blauwe lijn, deze geeft de zgn. ‘struinroute’ door het park
aan. Deze blauwe lijn zal vaker uw metgezel zijn op deze wandeling !
Op de volgende T-splitsing LA, zodat u direct langs het water blijft lopen
Op de volgende T-splitsing LA, en even daarna wederom LA
Iets verderop RD, de weg gaat iets omhoog en geeft bovenop een uitzicht over de vijver. Overigens komt u,
als u links langs het water zou blijven lopen, op hetzelfde punt uit
Er komt een zijweg vanaf links (die loopt direct langs het water). Even verderop bij een T-kruising LA, en
direct wederom LA, zodat u weer in de richting van het water loopt
Nu steeds RD, het pad buigt naar rechts, u steekt een bredere weg (fietspad) over en gaat RD
De weg maakt een grote, langzame, bocht naar links. Links van u ziet u het Openluchttheater (aldaar horeca).
U passeert de ingang hiervan maar blijft RD lopen, nog steeds in een ruime bocht naar links. Even verder
krijgt u gezelschap van de rails van het stoomtreintje dat door het Zuiderpark rijdt, en u gaat een brug over
Nog steeds RD, u bereikt een bredere weg in 2 delen met een grasveld ertussen, de Johanna Naberweg. Deze
oversteken en RD
U bereikt nu de bloementuin, waar het pad overgaat in schuin aan elkaar liggende vierkanten. Houdt rechts
aan met de bloemenperken links van u en loop hier met een boog naar links omheen, dus loop richting twee
blauwe banken, loop daar voorlangs en dan RD naar de volgende blauwe bank, daarna RD tot u een asfaltfietspad bereikt, aldaar LA, dan RD
Waar het pad u RD over de brug zou voeren, RA
Nu alsmaar RD, even verderop langs een gebouw met een wat vreemde, houten, toren (horeca), het pad buigt
naar rechts
Op de eerstvolgende T-kruising LA
Even verderop een pad kruisen, RD, u betreedt het Rosarium
In het Rosarium het 1e pad RA en een halve cirkel door het Rosarium lopen om aan de overkant (recht
tegenover de ingang) het Rosarium weer te verlaten
De 1e in-/uitgang aan de rechterzijde dus negeren, maar daarna wel RA, het Rosarium verlaten
Aan het einde, vóór het water, bij de T-kruising RA
Nu alsmaar RD langs het water, een pad vanaf rechts negeren. Hier ziet u ook weer de blauwe streep
Aan het einde bereikt u de rondweg die door het Zuiderpark loopt, de Henriëtte Roland Holstweg. Deze
oversteken, aan de overzijde op het voetpad LA en direct het 1e pad RA, langs het hek van het Hertenkamp.
Dit pad steeds blijven volgen, u loopt langs het hek om het Hertenkamp heen
Aan het eind bereikt u de Henriëtte Roland Holstweg weer, hier oversteken en op het voetpad aan de overzijde
RA
Links van u de speelweide, bekend van het Parkpopfestival in juni
Alsmaar RD, eerst aan uw rechterhand de speeltuin van Ot en Sien, later bereikt u de Marie Jungiusweg aan
de rechterkant, die met 2 ‘poten’ uitkomt op de Henriëtte Roland Holstweg. Bij de 2e ‘poot’ oversteken en
schuin de bloementuin met vijver betreden, het zgn. De Villierskopje. Houdt eerst rechts aan, daarna RD
enigszins omhoog
Boven hebt u een mooi uitzicht over deze fraaie bloementuin. Overigens ziet u hier ook weer de blauwe streep
RD, afdalen, links van u het standbeeld van de fluitspeler, u verlaat de tuin over de brug
U bereikt de Anna Polakweg (als u naar rechts gaat verlaat u het Zuiderpark, aldaar horeca)
LET OP !: van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 16:00 uur kunt u vanaf hier de ‘mooie’ route
volgen door de Heimanshof
Op andere tijden is de Heimanshof gesloten, u gaat dan op de Anna Polakweg LA, en bij de Henriëtte Roland
Holstweg gekomen gaat u RA, en alsmaar RD tot u RA kunt bij de Marie Heinenweg. Even verderop komt een
pad vanaf rechts, hier komt u vandaan als u wél door de Heimanshof bent gelopen (zie de rode streepjeslijn
op de kaart)




















Beschrijving van de route door de Heimanshof: op de Anna Polakweg gaat u RA, en direct weer LA, u betreedt
de stadsboerderij
RD, bij het veldwerkcentrum (staat duidelijk aangegeven) LA
Even verder links aanhouden, er staat aangegeven ‘Heimanshof’
Een mooi pad onder de bomen, bij de eerstvolgende splitsing RD (Taxuslaan)
U loopt over een onverhard pad en u bereikt een verhard dwarspad (tegels), voor u een paal in het midden
van het pad. Hier LA, u betreedt nu de Heimanshof
Bij de stenen bank en zonnewijzer RA (de zonnewijzer is in de winter van 2017-2018 gestolen dus wellicht
staat er alleen een vierkante sokkel)
Bij een groep banken LA, aan het einde RA (links ziet u een stenen poort), RD met een boog om de vijver
heen
Bij de 2e groene bank, die bij de vijver staat, links aanhouden (Eikenlaantje)
Op de volgende kruising LA (u ziet allerlei blauwe aanwijsbordjes), even verderop LA, over de brug de
Heimanshof verlaten
Links van u de kruidentuin
Aan het einde schuin RA
Pad buigt naar links, op de volgende T-kruising RA
U bereikt de Marie Heinenweg, hier RA, als de Heimanshof dicht was kwam u hier vanaf links (dan dus RD)
Langs de stenen pilaren (dit was ooit het toegangshek van het Zuiderpark),op de eerstvolgende kruising LA
U passeert de ingang van Scouting de Eendekooi, pad buigt naar rechts even verderop links aanhouden (dus
niet pad naar rechts nemen). Wederom een blauwe streep !
1e pad RA, u bereikt de Loevesteinlaan, dichtbij de Fluitenbergstraat
Hier staat (eventueel) de auto en hier is de bushalte van lijn 23
U heeft 4,3 km gelopen

