Een ommetje door Houtwijk, Rosenburg en Nieuw Waldeck
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor


















































Start bij de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk van de Parochie van de 4 Evangelisten aan de Loosduinse
Hoofdstraat 4
Met uw rug naar de kerkdeuren keer naar rechts en ga onmiddellijk RA langs de kerk, neem dit voetpad langs
het water van de Burgemeester Hovylaan
Passeer het meisjespatronaat, de Laetitiazaal, het gymnastieklokaal, de ingang van het Leonardusgesticht en
de ingang van het Haags Popcentrum
U ziet voor u een blauw bruggetje, ga rechts hiervan RD (Tjerk Kloostralaan)
De weg buigt naar R, blijf langs het water lopen, bij de flats van de Jan le Griepstraat L aan houden op het
voetpad naast het water. Hier was van 1900 tot 1967 de Loosduinse groentenveiling
Bij de brug LA en over de brug onmiddellijk weer LA
Bij het 1e verharde voetpad RA, pad buigt naar L, aan het einde RA door hekje en over brug, daarna op het
trottoir onmiddellijk LA (J.D. de Koklaan)
Waar de straat naar R buigt voetpad aan de linkerkant langs het water nemen, RD
Pad buigt naar R, daarna onmiddellijk RA, onverhard voetpad langs de sportvelden
Aan het einde bereikt u een fietspad, dit even RD, waar het naar R buigt LA onverhard voetpad de bosschages
in
Dit pad volgen, enigszins R tussen boom en begroeide boom, R om stenen plateau, pad volgen (enigszins R
aanhouden), afdalen tot stenen huisje, RA trap omhoog, fietspad oversteken
Treden naar beneden, daar aangekomen LA voetpad, na 10 m. voorbij water RA, pad langs water
U komt bij een bruggetje, RA brug over, 1e pad LA
Dit pad maakt een halve cirkel rechtsom langs water, uitzicht op wijkpark Bokkefort
Op kruising LA, brug over, alsmaar RD
Langs gebouw (wijkcentrum Bokkefort), treden omhoog, op fietspad schuin RA (voetpad erlangs)
U passeert winkelcentrum Houtwijk, alsmaar RD tot verkeerslichten aan de drukke Houtwijklaan
Oversteken bij rechter zebra met verkeerslichten, aan de overkant RA en direct daarna LA, voetpad langs
fietspad
Dit voetpad RD volgen, langs Verpleeghuis Houtwijk, pad maakt flauwe bocht naar links
Schuin rechts voor u (achter bomen) het HagaZiekenhuis met rondom nieuwbouw, bij wijkpark ’t Kleine Hout
doorlopen tot tekstbord met de naam erop, LA smal verhard voetpad langs fietspad
Bij 1e lantaarnpaal Y-kruising LA, onverhard voetpad met links grasland en rechts bosschage, dit pad RD
volgen, maakt halve cirkel naar rechts (kan modderig zijn, zo nodig het fietspad door de bosschages volgen)
Einde pad LA smal voetpad naast fietspad
U bereikt een kruising met naar links een brug, hier RD onverhard voetpad, dat snel een bocht naar R maakt
Blijf dit pad naast het water volgen, buigt naar L, is nu voetpad op een ‘dijk’ tussen 2 watertjes
Alsmaar RD
Architect Dudoklaan (gaat hier over in Albert Schweitzerlaan) oversteken, RD tegelpad
Bij brug (bordje DSB 414) LA, daarna onmiddellijk RA en weer LA
Bij T-splitsing RA (Architect Krophollerstraat), deze maakt een bocht naar L maar u gaat RD over bruggetje
U bereikt de drukke Oude Haagweg, oversteken bij zebra (opletten !)
Aan overzijde LA, snel daarna RA door hek van terrein van Parnassia (voormalige ‘Rosenburg’)
Bij bordje Kiwistraat en informatiebord LA
Blijf steentjespad volgen, U loopt tegen het oude Landhuis Rosenburg (wit gebouw) aan, aldaar LA
Dadelplein volgen, LA Rozenbottelstraat
U bereikt het water met daarachter een T-kruising, maar vóór het water RA langs gaashek links en volkstuintjes
rechts (Paradijsappelstraat)
Einde LA, RA terrein Parnassia verlaten, RD Albardastraat oversteken, aan overzijde LA
U passeert de Hofstad MAVO/HAVO, bij de rotonde RD oversteken
Aan de overzijde min of meer RD fietspad Toscaninistraat
In bocht naar L scherp LA door hek, voetpad enigszins naar boven, blijf dit volgen
U bereikt een plantsoen en loopt hier enigszins met een bocht naar rechts omheen, na bocht treden af en pad
LA (wij lopen nu in de wijk Nieuw Waldeck)
Bij fietspad met voetpad LA
Claude Debussystraat oversteken bij de zebra, schuin RA/RD voetpad langs het water
Pad volgen, om het speeltuintje heen, einde RA bruggetje over
U bereikt een soort hofje, bij huisnummer 100 scherp LA, bij einde huzenrijtje wederom scherp LA, dan RA pad
langs het water
Alsmaar RD tot ‘voetbalkooi’, aldaar RA en weer schuin RA, u kruist twee maal een voetpad en gaat RD door
hek en daarna tussen een flat en woningen (maisonnettes) door
Alsmaar RD (verderop een ‘kronkel’ maar houdt min of meer RD aan)
Einde LA (voor u volkstuintjes en een speelplaats)
Voorbij flat schuin RA, u ziet de kerk waar u begon voor u, steek de Oude Haagweg over bij de tramhalte
U bereikt de kerk, einde wandeling
U heeft 4,8 km gelopen

