Wandelend door Ypenburg-West: Boswijk, Singels en Waterwijk
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor


































Start op het perron van de tramhalte Scholekstersingel richting Station Ypenburg / Nootdorp (lijnen 15 en
19), zo nodig parkeren op de Scholekstersingel of aan de andere zijde van het water (Sperwersingel)
Loop het tramperron af richting de brug (in de richting dus waarin de tram rijdt), LA, steek over, RA, steek
de Scholekstersingel over, LA over trottoir langs Scholekstersingel (L plantsoen met water, R huizen)
(Overigens: bij dit beginpunt kunt u desgewenst deze wandeling ook combineren met de wandeling
Ypenburg-Oost, want die komt hier langs, al spoedig na het begin van de wandeling: als u hier verder wil
gaan met deze wandeling Ypenburg-Oost gaat u, na het perron te zijn afgelopen, niet LA maar RA, de brug
over, en dan RD de Fellowship laan in – zie de tekst van de wandeling Ypenburg – Oost. Bij terugkomst gaat
u, als u van de Weidevogellaan komt – zie direct hieronder – niet LA naar de tramhalte = het beginpunt,
maar gaat u RA en vervolgt de wandeling zoals hieronder beschreven)
Alle zijstraten (o.a. brede Weidevogellaan) negeren, steeds RD tot einde, aldaar LA, oversteken en dan RA,
Torenvalklaan oversteken, RD over trottoir langs fietspad, in wezen steekt u middels een brug het water
over, daarna drukke weg (Ypenburgse Boslaan) oversteken
Aan overzijde voetpad langs fietspad nemen RD (Ringelwikke), na ca. 8 meter RA, schelpenpad, bij 1e Ykruising RA, schelpenpad met water aan linkerhand
Dit schelpenpad steeds blijven volgen met een grote waterplas aan uw linkerhand, zijpaden naar R negeren
(o.a. zijpaden bij een mast)
Bij een ronde bank om een boom LA, voetpad langs water blijven volgen
U bereikt de straat (Wingerd, geen bordje), blijf RD het schelpenpad volgen dat L van de weg loopt, wordt
verhard pad, RD
Even verderop LA voetpad dat bosschage in gaat (langs bordje dat voetpad aangeeft)
RD, open weide oversteken, door klein bosje, open weide door tot kruising (pad naar L loopt naar steiger
aan het water), aldaar RA, doorlopen tot fietspad + voetpad, oversteken, RD, voetpad tussen huizen
Straat (Wingerd, geen bordje)) oversteken, RD, voetpad, u bereikt weer een straat (Guirlande), oversteken
RD, over straat met huizen (Serpentine, geen bordje)
Bij ovaalvormig pleintje RD, later door bosschage (straat eindigt hier), fietspad oversteken, RD, voetpad
wordt straat met huizen (Bosrank), RD, straat buigt enigszins naar L, straat oversteken (Boswinde), RD, aan
het eind wordt het een fietspad, RD
U bereikt een dwars-fietspad, aldaar RA voetpad langs fietspad, bij drukke weg LA over trottoir, bij
voetgangers-verkeerslichten RD oversteken (Ypenburgse Boslaan)
Aan overzijde even RD, even verderop (bij wandelknooppunt 56) RA, oversteken via zebra met voetgangersverkeerslichten, aan overzijde op trottoir LA, direct RA, Bleriotlaan, neem trottoir aan rechterzijde
Frits Diepenlaan passeren, RD, Hopmanstraat oversteken, RD, Wethouder Verheulplantsoen (met groen en
speeltuin in het midden) passeren, RD, Anthony Fokkersingel (met groen en water in het midden)
oversteken, RD, eventueel het schelpenpad nemen dat eerst schuin RA door de groenstrook loopt en later LA
buigt, terug naar de straat, heet nu Ballangéelaan
Aan rechterzijde lopen, eerst door gras, al snel over smal pad van één tegel breed afgewisseld door gras,
soms langs auto’s, alsmaar RD, ook bij driehoekig pleintje (straat buigt naar L)
U bereikt de Koolhovenlaan met brug naar R, hier oversteken en RD, fietspad met voetpad erlangs (dus
NIET voetpad schuin LA nemen)
Fietspad buigt naar R over brug, maar u gaat (schuin) RD / LA over voetpad langs water
Voetpad buigt naar L en naar R, blijven volgen
Zijpad naar L negeren, aan het einde buigt het voetpad naar L, blijf dit volgen
Einde RA, einde LA (voor u een ‘verhoging’), dus NIET schuin LA voetpad naar basketbalveld, u bereikt de
straat met huizen (Bieremalaan), RD, wordt even verderop (waar het fietspad erbij komt) Rijswijkse
Landingslaan
1e Pad RA, trambaan oversteken (let op !), RD, brug over (eerst aan linkerkant tekst ‘Element’), LA, neem
voetpad met water aan de linkerhand
Alsmaar RD, bij 1e brug even RA / LA / LA / RA (maar in wezen dus RD langs het water), zo ook bij 2 e
(fietsers-/voetgangers-)brug, alsmaar RD, zo ook bij 3e brug (aan de overkant van het water tramhalte
Ypenburg Centrum), RD tot 4e (kleine voetgangers-)brug, aldaar RA, fietspad oversteken, RD, brug over, RD
met groot water aan je linkerhand, RD langs oorlogsmonument
Einde RA, bij brug LA, brug over, RD over trottoir aan linkerkant van de straat (Böttgerwater), alsmaar RD
Aan het einde RD, brug over, LA trottoir langs fietspad, bij einde trottoir RA fietspad en straat oversteken
(Rijswijkse Waterweg – voorzichtig – druk !), RD, direct voorbij water LA voetpad langs ‘muur’
Aan het einde, waar het water eindigt, LA tot fietspad dat de straat kruist, aldaar oversteken via fietspad (let
op ! – geen officiële oversteekmogelijkheid voor voetgangers !), aan overzijde RA fietspad langs water
Brug over, RD tot ‘dijk’ met fietspad, daarvóór LA voetpad (Bitterzoetpad)
Alsmaar RD tot einde bij brug (wandelknooppunt 72), neem richting wandelknooppunt 17 maar ga over
voetpad langs het water (L van u) lopen
Bij 1e brug LA, brug over, voorbij brug onmiddellijk RA, over voetpad langs water (R van u) lopen
Bij volgende brug LA, U bereikt de tramhalte Scholekstersingel waar u bent begonnen



U heeft 6,9 km gelopen

