Wandelend door groenstroken in Leidschendam
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor



























































Start aan de achterzijde van NS-station Mariahoeve, dat is de ‘Leidschendamse’ zijde (dus niet op het
Aegonplein, de ‘Haagse’ kant) – hier is ook parkeergelegenheid
Met de rug naar de ingang van het station RD tot de straat, daar oversteken en dan LA Appelgaarde
Steeds RD, met links het spoor en evenwijdig aan de electriciteitsmasten, langs het woonwagencentrum
U belandt bij de Charlotte van Pallandtlaan, loop RD langs de parkeerplaats
Bij de Charley Tooropstraat RD het wandelpad iets L nemen dat omhoog loopt, over de NORAH
Even verderop gaat een fietspad naar rechts, u gaat even RA en dan LA, voetpad langs bomen en sloot
Eerste pad LA, fietspad oversteken en over gras, over bruggetje, daarna RA
Dit graspad voortdurend RD blijven volgen (pad kan modderig zijn !)
Zijpaden negeren, naar L lukt sowieso niet
Voorbij een bosje aan de rechterzijde belandt u op een schelpenpad dat van een bruggetje komt, hier RD
Schelpenpad buigt naar R (naar een bruggetje), maar hier L aanhouden over graspad RD
Op Y-splitsing L aanhouden (dus L van het bosje lopen)
Negeer een pad naar R bij het bordje ‘Drassige ondergrond’, blijf RD lopen, langs het water
Even later gaat u langs een fietspad lopen (dat loopt aan de andere kant van het bomenrijtje), blijf RD gaan
Even over het fietspad maar snel daarna weer over onverhard pad, RD (blauw voetgangersbord)
Bruggetje naar R negeren, RD langs water en bomenrij
Via een metalen brug het water over, even verderop RA, tussen bomen door met waterpartij onmiddellijk
aan de rechterhand, RD
Verharde weg (Tuinenlaan) oversteken, RD voetpad
U loopt over een soort ‘tiendweg’ tussen sloten, L sportvelden, R huizen
U bereikt een verharde weg (Sportparkweg), RD over trottoir langs de weg
Aan het eind LA, brug over, dan RA verharde weg door groen (terrein van psychiatrisch centrum
Schakenbosch), alsmaar RD
Na kleine kronkel (LA/RA lopen) in de weg bereikt u een kruising, daar RA (bordje Frekeweg)
Met de bocht mee naar R, 1e weg LA naar parkeerplaats negeren, met de bocht mee naar L
Volg trottoir naast weg (Gravin Juliana van Stolberglaan)
RD tot Dillenburgsingel, aldaar LA, Noordsingel oversteken (verkeerslichten), RD (Veurse Achterweg, langs
gebouwen van de Fugro)
Einde LA Veurse Achterweg, neem 2e RA (Abdijland)
Einde LA Abdijland, einde bebouwing onmiddellijk RA paadje langs huizen, einde vóór water RA (Abdijpad)
Bij 1e bruggetje LA, brug over, onmiddellijk daarna RA (Kapelpad)
Pad buigt naar L, even verderop R aanhouden (dus langs water blijven lopen)
Bij kruising RD, pad langs water blijven volgen
U bereikt weer een kruising, RD (links nu een school met de kleuren grijs en blauw)
Pad blijven volgen tot verharde weg bij huizenrij
Bij zebra oversteken, RD door straat met L en R huizen (Agatha)
Aan het eind, bij plateau met banken en vuilnisbakken, even L en dan R (maar is in wezen dus min of meer
RD), Vieveenland
Bij bord ‘Geestland’ (bord doodlopende weg) RD, bruggetje over
Bij kruising RD (links informatiepaal ‘Tuinders van ’t Lien’)
Bij Y-splitsing R aanhouden
U bereikt een grote boom die op een plateau staat, schuin LA/RD, langs huizen
Vóór het bruggetje RA (aan de rechterhand een kippenhok !)
U bereikt de Rozenlaan, aldaar LA over trottoir, Prins Hendriklaan oversteken, RD Prins Bernhardlaan
Johan Wagenaarlaan oversteken, RD, Richard Hollaan oversteken, RD
LA Nassaulaan, 1e straat RA Prinses Marijkelaan
Prinses Beatrixlaan oversteken, RD (aan de rechterhand een vijver met fontein)
LA Prinses Margrietlaan
U bereikt een plantsoen met schuin R voor u het oude stadhuis van Leidschendam, neem het 2 e wandelpad
RA
Passeer toegangsbruggetje naar stadhuis, op kruising LA
Bij Y-splitsing R aanhouden, vóór het fietspad LA, bocht naar R aanhouden
Bij 1e doorsteek in plantsoentje RA, Bachlaan oversteken, aan overzijde RD Sint Raphaëlstraat
Sint Willibrordusstraat oversteken, RD Bernhard IJzerdraatplantsoen
RA, Hendrik van Randwijkstraat, met de bocht mee naar L, 1e RA (ook H. van Randwijkstraat)
Einde LA, Sint Bonifaciusstraat, met de bocht mee naar R
Einde met de bocht mee naar L, Mauvelaan, direct RA van Ruysdaellaan
Waar deze naar R buigt LA voetpad door groen, buigt direct naar R
1e wandelpad RA (bordje ‘Stadstuin Rusthout’)
Pad naar L negeren, aan het einde bij hek LA, langs hek Stadstuin blijven lopen
RA pad langs hek blijven volgen, aan het eind, voorbij toegang Stadstuin, vóór water LA (bij prullenbak)
Verhard pad oversteken, RD, langs vijver
Aan het eind RA, wordt verhard tegelpad



















Pad buigt naar R, U bereikt de drukke Noordsingel, oversteken bij zebrapad met verkeerslichten
Onder parkeerdek door, direct voorbij AH en vóór horeca LA, langs waterpartij
Brug over, RA (Groot Zijdepark), 1e pad LA, bij kruising RD (d.w.z. even LA en direct RA)
Pad naar L negeren, einde pad RA, brug over, 1e pad LA, brug over, park verlaten
Via Verdi oversteken, RD, 2 trappen op, RA Via Puccini
Aan het einde, bij Via Donizetti, LA vóór brandweergebouw (NIET de trappen naar beneden nemen)
Onderaan dit pad (Via Cimarosa) Distelweide oversteken via zebra met verkeerslichten
Onmiddellijk RA, Mgr. Van Steelaan oversteken via verkeerslichten
Aan overzijde even RA, LA Kersengaarde, bij Y-kruising RA, 1e straat LA (heet allemaal Kersengaarde)
1e zijpad RA, parkeerplaats op, aan het eind begint een onverhard wandelpad, buigt naar L
1e zijpad R aanhouden (langs het water), bij 2e zijpad L aanhouden
Bij kruising schuin RD (smal tegelpad) door bosschage, u bereikt een trottoir, hier RD
U bereikt de Appelgaarde, héél even LA en direct RA (dus eigenlijk RD), bruggetje over, RD
U bereikt weer een woonerf (heet allemaal Appelgaarde), hier RA
Weg buigt naar L, daarna RA, einde LA, dan R aanhouden, U ziet het station Mariahoeve schuin R vóór U
RA tot wandelpad + fietspad dat naar achteringang Station leidt, dit aflopen, hier bent u begonnen
Einde wandeling, u heeft 8,9 kilometer gelopen

