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


















































Start op de parkeerplaats van Winkelcentrum Mariahoeve aan het Kleine Loo
Vanaf parkeerplaats vóór gele woonflat linksaf (de Horst)
Bochten naar rechts en links volgen (langs water)
RA voetgangersbrug over water, plantsoen in, op kruising LA, op volgende kruising bij speelplaats weer LA,
brug over, even verderop RA Robijnhorst, onverhard pad door plantsoen, rechts water
RA Diamanthorst, direct oversteken en voetpad door plantsoen (links water), uitlopen tot vlak vóór
Bezuidenhoutseweg
Even LA en dan RA Bezuidenhoutseweg oversteken
RD klinkerpad Reigersbergen in
Langs vlindertuin, door weiland (aan 2 kanten water)
Pad buigt naar rechts en naar links
Bruggetje over en direct LA
Pad volgen, brug over, RA langs oude muur (links), brug over, verder langs tuinmuur het pad RD op
Pad maakt bocht, op driesprong LA, rechts aanhouden langs tuinmuur, bochten volgen, op driesprong rechts
aanhouden, RA Leidse Straatweg
Bij Châlet ten Bosch (horeca !) LA Benoordenhoutseweg / Leidsestraatweg oversteken
Aan overzijde brug over, bij bord “Wassenaar” LA fietspad/voetpad op (L water, daar achter drukke weg, R
de nieuwe Amerikaanse ambassade)
Na ca. 150 m. bij 2 liggende stenen LA, brug over, RA fietspad
Na ca. 150 m. RA landgoed Oosterbeek in (bord: Wassenaar)
RD langs dierenambulance en portierswoning, op veelsprong RD, direct daarna op V-splitsing LA langs de
vijveroever, voorbij de tulpenboom (links mooi uitzicht), LA brug over, schuin RA / RD, langs bunkerheuvel
(aan rechterhand), via brug Oosterbeek uit, RD via brug Clingendael in
LA en opnieuw brug over, op T-splitsing LA, pad slingert tussen rododendrons door, brug over, RD tot hart
van Sterrebos
Na water (brug) schuin RA, langs Japanse Tuin, RD langs waterkant naar links buigen
Bij parkwegwijzer (rechts ook een grote zwerfkei) RA
Rechts om het huis Clingendael heen, aan achterzijde LA (richtingwijzer), bruggetje over, LA voor
oudhollandse tuin langs, trap achter zaagselhut op en bovenaan LA
RA brug over Bosjes van Zanen in
RD / schuin LA, pad volgen om hospitaalbunker (achter hek) heen, op kruising RD, vóór Meedervoortbank
(1932, Co Brandes) langs, schuin rechts de bosjes uit
Van Ouwenlaan oversteken, RD van Mojalenlaan in
Ruychrocklaan oversteken, RD, van Soutelandenlaan oversteken en RD parkje in
Direct LA verhard pad (dus niet echt het parkje ingaan), voorbij schuilbunkerwal
V. d. Aastraat oversteken, RD voetpad vervolgen tot drukke van Alkemadelaan
Deze oversteken, RD voetpad door plantsoen tot aan van Hogenhoucklaan
LA via middenplantsoen, RD Ruychrocklaan oversteken
RD, 1e pad RA, oversteken, RD Ridderlaan, bij Lanscroonstraat oversteken en RA, weer oversteken en even
RD, dan LA voetpad door plantsoen met links water
V.d. Houvenstraat oversteken, LA, 1e pad RA (we betreden park Arendsdorp), RD, voorbij gazon (rechts
schuilbunkers), bruggetje over, met pad mee naar links, schuin RD fietspad oversteken, bruggetje over, het
landgoed Oostduin in, pad buigt naar L
1e pad RA
Bruggetje over, RD pad blijven volgen langs waterpartij, bij speelplaats op de Y-splitsing LA, hierna R
aanhouden (2 paden naar L negeren), daarna RA pad voorlangs koepel
Op kruising voorbij koepel RD, daarna schuin RA, nu RD tot gietijzeren brug, steek deze over, voorbij huisje
(scouting) en speelwei RD, aan het einde LA beukenlaan, langs portierswoning hek uit
Via zebrapad (rechts) Wassenaarsweg oversteken naar Rosarium
Schuin parkje in, links aanhouden, ter hoogte van beeld RA, park verlaten
RD Jozef Israëlslaan
RA Weissenbruchstraat, Mesdagstraat kruisen, LA Jan van Nassaustraat
Aan het einde LA (Zuid-Hollandlaan), langs Rode Olifant (kantoorgebouw)
Jozef Israëlslaan oversteken en RA oversteken naar Haagse Bos
RD Haagse Bos in, direct LA, bij brug (links) RD voorbij dikke beuken, op viersprong RD en op viersprong
vlak daarna LA
Pad slingert geruime tijd parallel aan Leidse Straatweg (klinkerweg aan rechterhand)
Op T-kruising RA naar Leidse Straatweg, LA
Bij Laan van N.O. Indië oversteken (let op – druk !), bos in, direct RA
Pad blijven volgen (zijpaden negeren) tot grote waterpartij
Oever volgen, voorbij boogbrug, in linkswaartse bocht RA, brug over
Op V-splitsing RA, meebuigen met het water, op 2e driesprong (bij betonnen afvalbak) LA
Aan het einde RA (fietspad)
Via brug Haagse Bos uit







Bezuidenhoutseweg oversteken, LA / RA plantsoen in (voorbij electriciteitshuisje), voetpad voorbij
speeltoestellen en rotsblokken langs water volgen
Aan het einde LA / LA (dus loop om de vijver heen), gedwongen RA opnieuw verder langs waterkant, achter
flats langs (dus LA / RA)
Aan het einde RA (Reigersbergenweg), LA Diamanthorst
Bij bordje Robijnhorst RA voetpad naast fietspad, later voetpad naast rijweg, einde LA (Granaathorst)
(na RA / LA De Horst), RD tot parkeerplaats bij Winkelcentrum (dit was het beginpunt van de wandeling)
U heeft 10,9 kilometer gelopen

