Wandelend door Ypenburg-Oost en Nootdorp
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor












































Start op het perron van de tramhalte Gruttosingel van de lijnen 15 en 19 aan de Nootdorpse Landingsbaan
(perrons van 2 richtingen tegenover elkaar), voor parkeren kunt u terecht op de Gruttosingel of de
Karekietsingel die loodrecht vanaf de tramhalte lopen
Loop het perron af en steek de straat over, even LA (langs de tekst ‘Bloedrood’) en dan RA, het voetpad met
het water links van u, dus NIET RD de brug over gaan
Bij de eerstvolgende brug LA, brug over, straat Startbaan oversteken, RD, Fellowshiplaan
(Overigens: waar u LA de brug over gaat kunt u desgewenst de huidige wandeling combineren met de
wandeling Ypenburg-West, want die begint en eindigt hier: ga in dat geval niet de brug over, maar bij de
tramhaltes RA de Scholekstersingel in – zie de tekst van de wandeling Ypenburg – West)
Schiphollaan naar L negeren, Tedingerbroekweg naar R negeren, even verderop Tedingerbroekhof naar L
negeren, RD tot kruisend fietspad, aldaar LA (Kortelandseweg)
Voorbij nr. 20 aan de linkerhand is er aan de rechterhand een water, voorbij het water RA vaag graspad
nemen over dijk (rechts water)
Bij het einde van het water en de dijk dijk naar beneden aflopen, straat oversteken (Dr. Bakkerenlaan, geen
bordje), aan de overzijde dijk RD beklimmen, bovenop de dijk vervolgt u het graspad, rechts water (pad kan
modderig zijn)
Klaphek door, graspad vervolgen, weer door klaphek, u bereikt een weg (Brasserskade)
Oversteken, RA, volg de lichte bocht naar L, bij fietsaanwijzer LA ri. Dobbeplas / Bieslandse Bos
Deze straat heet Dwarskade, alsmaar RD, zijstraten en ingangen naar huizen negeren
Bij verkeerslichten Braslaan / Brasserhoutweg oversteken, RD Dwarskade vervolgen
Aan het eind brug over, LA Hazepad, loopt met een bocht naar R, aan het eind fietspad LA, rode brug over
(als u het voetpad min of meer RD neemt, aan het eind LA, u bereikt dezelfde rode brug)
1e wandelpad LA nemen (aanduiding d.m.v. bordje op klein paaltje), u verlaat dus het fietspad
Door klaphek, pad loopt naar R, over een dijk met fraai uitzicht naar L (water, groenstrook, kassen), aan de
rechterhand ziet u verderop de Dobbeplas
Iets vóór de molen pad naar R (richting klaphek, daarachter een brug) negeren
U bereikt een drukke weg bij een rotonde, RD via zebrapad, aan de overzijde RD pad tussen fietspad R en
haag met huis erachter L
Even verderop LA, brug over, 10 meter doorlopen en dan RA en direct weer RA, u loopt terug naar het water
en gaat LA, water aan uw rechterzijde, aan uw linkerhand (de achterkant van) huizen
Aan het eind trappetje op, oversteken, RA, even verderop LA voetpad, met wederom water aan uw
rechterhand en (de achterkant van) huizen aan uw linkerhand
Even verderop gaat het pad iets omhoog, vormt een brug over het water, bovenop LA, poort door onder
huizen, u bereikt een straat (Bromelia) met recht vóór u uitzicht over water
Even LA, dan RA, steeds het water aan uw rechterhand houden, soms over een voetpad, soms over de
straat
U kruist een straat (Kievitsbloem), RD
Aan het eind LA (Kroosvaren), even verderop RA, brug over, daarna direct LA smal pad langs huizen
Aan het eind RA, Margriet, bij ‘flauwe slinger’ RD
Aan het eind bereikt u de Ds. G. Spoorlaan, RA
U bereikt een drukkere weg, hier LA oversteken via zebrapad, aan de overzijde RD, Meidoornlaan, loopt met
een bocht naar R
Hagelaan oversteken, RD, bij de Kon. Julianastraat RA, loop over het trottoir aan de overzijde
Sytwinde enigszins schuin RA oversteken, RD neem voetpad Rosarium (R van u water)
Aan het eind LA (vóór u een school), even verderop RA Platanendreef (bordje staat verderop, voetpad naast
fietspad, dezelfde school aanvankelijk R van u)
Sytwinde oversteken, RD, fietspad wordt straat (Kastanjelaan), aan het eind RD witte brug oversteken
Na witte brug LA, Vaantje (neem fietspad of voetpad dat iets verderop ligt)
Straat naar R (Veenkamp) negeren, RD, straat naar R (Zetveld) negeren. RD
Bij bord Den Haag RD, Prinses Alexialaan, voetpad naast fietspad
1e mogelijkheid LA, direct RA, dan direct weer LA, U betreedt de Zonnehof, trap op naar boven
Bovengekomen RA en LA langs woningen aan dit fraaie binnenhof
2e mogelijkheid RA (halverwege de Zonnehof, er komt een pad van L), trap af naar beneden, dan RD, einde
RA (L van u water)
Bij bruggetje LA, brug over, straat in (Veengaarde), loopt naar R
Aan het eind LA (vóór u bedrijven), u bereikt de Veenweg, aldaar LA
Volg het trottoir aan de L-zijde van de Veenweg ca. 1 km tot voorbij de Bartholomeuskerk en het Jozefhuis
Neem 1e mogelijkheid om RA te gaan, witte brug over, Kanaalweg (bord max. 2 ton), R van u water
Weg wordt fietspad met daarnaast trottoir
Bij Bartholomeuslaan RD
Waar een fietspad kruist LA, voetpad, wordt straat (Kiekendiefstraat, geen bordje)
R van u bedrijven en een school, L water








U bereikt een drukkere weg met een trambaan, hier RD oversteken via verkeerslichten
RD, blijf aan linkerkant lopen, straat met een perk in het midden (Weidevogellaan)
Alle zijstraten en zijpaden negeren
Aan het eind, vóór de voetgangersbrug, LA (Gruttosingel)
U bereikt de Nootdorpse Landingsbaan, hier is de tramhalte waar u bent begonnen
U heeft 7,9 km gelopen

