Wandelend door het stadsdeel Loosduinen
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor


















Komend vanuit het stadsdeelkantoor LA langs de bebouwing en langs de bloemenkiosk en vervolgens schuin RA
/ RD Loosduinse Hoofdplein oversteken en langs kiosk winkelcentrum verlaten (RD Willem III-straat)
Vlak voor witte brug RA, langs het water (links molen en Loosduins museum), fietspad volgen (De Brinkpad)
Verderop met bocht naar rechts mee (rechts de van oorsprong Middeleeuwse Abdijkerk), bruggetje over en RA
Aan het eind vóór bruggetje LA voetpad, bij stenen talud voetpad langs de Brink, bij einde water even RA/LA
Aan het eind de Brink schuin rechts oversteken, RD fietspad
Lozerlaan bij voetgangersstoplicht oversteken en schuin LA fietspad op (bord ‘recreatiegebied Madestein’) – of
neem verhard voetpad links en 1e onverharde voetpad RA, evenwijdig aan het fietspad (rode pijl op geel vlak
met nummer = knooppunt wandelroutenetwerk ‘Hof van Delfland’)
RD (om bij de heemtuin te komen 1e pad LA)
RD brug over en aan het eind vóór sportveld RA
(Drukke) Monsterseweg oversteken RD landgoed Ockenburg in
Even voorbij bord ‘Landgoed Ockenburgh’ (links) en aanduiding Parkeren (rechts) schuin RA voetpad langs
bomenrij, RD
Voorbij witte banken RA (ruiterpad), even verderop onverhard voetpad schuin RA nemen (tussen bomenrij,
rechts een sloot)
RA brug over, LA, LA brug over, 1e pad LA, langs wei, einde wei bij driesprong RA, pad buigt naar links langs
water, einde omhoog en RA, brug over, RD
RD Blijrustduin (bord ri Kijkduin/Hoek van Holland)
Pad tussen sportvelden (rechts) en golfbaan (links) volgen
Even verderop schuin RA omhoog (voetpad+ruiterpad).
Bij einde pad RD, fiets-voetpad oversteken, brug over, RA en bij ‘puinbol’ schuin LA trap op naar uitzichtduin
(steile en lange trap ! alternatief: neem pad aan linkerkant, bij einde pad scherp RA tot uitzichtduin)
Duin RA afdalen, RD omhoog en omlaag, schuin LA pad om ‘kunstmonument’ J. Turrell volgen, schuin LA weer
iets omhoog, einde pad schuin LA, trap af, brug over, RA

Korte variant




(deze staat op de kaart aangegeven d.m.v. een rode gestreepte lijn)

RD M. Vrijenhoeklaan, bij stoplichten oversteken en direct RA, onmiddellijk LA smal voetpad, einde LA
Heliotrooplaan
Weg naar R volgen, voorbij 1e flat LA voetpad (Meer en Bos), einde RA, driesprong LA, einde RA, 1e LA, brug
over, LA, einde RA, langs vijver bij bankengroep RA
Ga verder bij *

Lange variant




LA Hoek van Hollandlaan
Voetpad aan linkerkant aanhouden, gaat later omhoog, RD, langs aanwijsbord 71263/2, RD, bij aanwijsbord
71262/1 met bankjes en zeezicht RA, RD langs speelboot, RD, aan het eind langs snack-kiosk schuin LA, het
strand op in noordelijke richting, of neem betonnen voetpad langs strandtenten
De eerste opgang (trap) omhoog (is zomers moeilijk te zien, je moet dan tussen strandtenten door omhoog tot
strandopgang = trap), RD langs strandmuseum (Pieter Pauluspad), RD (fietsenstalling) en bij paddestoel
20972/001 RA, even verderop LA (‘Ruys de Beerenbrouckpad’)

Lastige variant (zanderig)



Na enige tijd LA door klaphek (bordje ‘Welkom in Westduinpark en Bosjes van Poot’)
Zandpad RD, in scherpe bocht naar links RA zandpad (groene paaltjes-wandeling), pad gaat slingerdeslang, op
T-kruising met breed zandpad RA (nog steeds groene paaltjes), zandvlakte oversteken, op T-kruising LA
afdalen (groene paaltjes, maar naar rechts ook, deze niet nemen !), RD heuvel opklimmen naar half-verhard
pad (aldaar weer een groen paaltje), RD afdalen in zandvlakte, RD via groene paaltjes, RD heuvel opklimmen
naar verhard pad, RA (aan de linkerhand een ruiterpad), door hekje, RD / schuin rechts, even verderop LA pad
langs paddenpoel richting huizen



Ga verder bij **

Eenvoudige variant



RD wandelpad evenwijdig aan fietspad
Bij eerste mogelijkheid (na ruim 500 m.) RA langs paddenpoel richting huizen

**




Pad gaat over in Pyrolalaan (bord verderop)
Zeewindelaan en Zandzeggelaan kruisen en via hekjes (drukke) Machiel Vrijenhoeklaan oversteken
RD plantsoen van Haagse Beek, brug over, Balsemienlaan oversteken RD Dotterbloemlaan







*










RD en aan het eind RD voetpad (Daltonplantsoen), RA en flauwe bocht LA, langs school
Aan het einde RD oversteken, tegelpad tot Aronskelkweg, RD (rechts huizen, links ‘beneden’ water)
Waar weg naar rechts buigt RD / schuin RA tegelpad iets naar beneden, Lobelialaan oversteken, RD / schuin
linksaf tegelpad iets omhoog
Vervolg Aronskelkweg en opnieuw in rechtswaartse bocht RD. Aan het einde RA en even verderop LA landgoed
Meer en Bos in (bordje Parkenroute)
RD, 1e pad naar rechts negeren, bij 3-sprong schuin RA, bij volgend bordje LA, RD langs Segmeer (zijpaden
negeren)
Ter hoogte van bankengroep bij het water LA
(vervolg alle varianten)
Eikenlaan volgen RD, om waterkom met rododendrons, RD
Aan het einde brug over tot Laan van Meerdervoort, even LA, oversteken en opnieuw LA. 1e RA (Palestrinaweg)
RD Mozartlaan kruisen, asfaltvoetpad langs water, brug over en opnieuw voetpad langs water
Bij bordje P(arkeerplaats) RA (bordje Palestrinaweg 301-317), RD voetpad, bruggetje over (bruggetje naar
rechts negeren), RD en verderop met bocht mee naar links onder poortje door
LA/RA, asfaltweg (Strausslaan) oversteken (bordje Strausslaan 400)
Bij fietspad aangekomen (bij wit huis) RA, voorbij speelveldje / ronde flat schuin RA, LA brug over (wegwijzer
Kijkduin), fietspad volgen tot Aaltje Noordewierstraat, LA (bordje: ‘Beethovenplantsoen’, daar bent u zojuist
doorheen gelopen)
Voorbij kerk en politiebureau tot Arnold Spoelplein
Oversteken, RD Tramstraat, rechts aanhouden langs garage naar stadsdeelkantoor aan li.hand (Kleine Keizer)
U heeft 9,5 km gelopen (lange en lastige variant)

