
Wandelend door Voorburg: groenzones en landgoederen 
 

 

R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor 
 
 
 Start op het perron van de halte ‘Laan van Nieuw Oost Indië (NOI)’ van tramlijn 2 (parkeren kan op het 

naastgelegen parkeerterrein), loop het perron in ZO richting af (dus weg van het treinviaduct), LA, steek de 
Laan van NOI over via de zebra, RD langs het benzinestation, Nicolaas Beetslaan, linker trottoir 

 Bij N. Beetslaan 5-51 oversteken en RD, bij N. Beetslaan 53-99 oversteken en RD 
 Brug over, einde LA en RA, nog steeds N. Beetslaan, (linker-)trottoir wordt schelpenpad, dit RD blijven 

volgen, paden naar R negeren 
 Links water, o.a. langs electriciteitsmast, alsmaar RD, enkele malen over bruggetjes, paden naar R negeren 
 U bereikt een fietspad (L tunneltje), even naar R, dan L, onmiddellijk schuin RA, plantsoen in 
 Brug over, u bereikt een heuvel, LA om heuvel heen, ¾ rond, bij metalen trap LA trap af 
 Bruggetje over, direct daarna pad kruisen RD (L hek), steeds in de groenstrook blijven, niét RA naar straat 

 Bruijnings Ingenhoeslaan oversteken, heel even RD, even verderop L aanhouden, brug over, bij 3-sprong R 
aanhouden (R water), u bereikt een open plek met banken, bij 3-sprong LA wandelpad (dus niét RD 
bruggetje over) 

 Bij 3-sprong RA (vóór u een vijver), brug over, u bereikt de straat, LA over trottoir tot Mgr. Van Steelaan, 
deze oversteken bij fietspad met verkeerslichten (of via de zebra, maar dan eerst de Spinozalaan oversteken 
en later weer terug), even LA langs brievenbus, daarna RA over pad 

 Na 5 meter op Y-kruising L aanhouden, brug over, RD, op kruising RD, op 5-sprong bij open plek met 
banken RD (enigszins schuin LA), op T-splitsing bij open plek met banken RA (vóór u water) 

 RD, negeer pad naar R, bij straat aangekomen LA, fietspad oversteken RD, voorbij water LA (beeld en bord 
Spinoza), onmiddellijk RA, einde LA (info bomen en kruiden), direct daarop RA, tegelpad 

 Aan het eind LA, daarna RA, RA langs fietspad, einde LA tot Pr. Bernhardlaan, deze bij verkeerslichten bij 
zebra oversteken 

 RD tegelpad (L plantsoen, R parkeerterrein), kruising RD, na het water LA, pad langs water blijven volgen 

‘slingerend’ RD, paden naar R negeren, aan het einde bij omgekeerde Y-kruising LA, pad naar L negeren, bij 
volgende Y-kruising met afvalbak R aanhouden, u bereikt de straat 

 RA Schellinglaan, brug over, onmiddellijk na brug RA, weg wordt fietspad, brug over, 1e (voet-)pad LA 
 1e pad LA, straat oversteken (Noordenburglaan), RD park in, bij T-kruising LA 
 Deze rondweg door park RD blijven volgen (dus bij kruising RD), bij Y-kruising RA, bij volgende Y-kruising 

LA park verlaten, straat oversteken (drukke Parkweg !), RD Park Vreugd & Rust betreden door hek 

 L aanhouden (langs ‘bol’), bij volgende splitsing L aanhouden (‘kwispelroute’), pad buigt naar R, 1e pad RA 

negeren, bij kruising direct erna RD, 2x pad naar R negeren en dus L aanhouden, bij volgende Y-splitsing LA 
park verlaten tot straat, aldaar even LA en onmiddellijk RA (Oosteinde) 

 Oosteinde wordt Herenstraat met winkels en horeca en enkele fraaie panden (o.a. Swaensteyn), steeds RD 
 Einde Herenstraat onder viaduct A12 en spoorlijn door (daarna aan linkerhand Hofwijck), onmiddellijk RA 

langs spoor blijven lopen tot iets vóór Pr. Mariannelaan, aldaar LA, over tramsporen, achterlangs snackbar 
 Even RA (vóór u ‘groen’), LA Pr. Mariannelaan, 1e voetpad LA door hek, onmiddellijk RA, pad naar L 

negeren, bij kruising LA (L van u water), bij Y-splitsing LA, bruggetje over, RA, zijpaden negeren incl. brug 
naar R, RD, alle paden naar L en R negeren, RD, u verlaat het park – ondertussen volgen we ook de groene 
bordjes met witte tekst ‘Landgoedwandelen ZH’, u bereikt het Westeinde, aldaar RA, eventueel kunt u aan 
de overkant een rondje lopen door Park Middenburg (om het huis heen), als u dat doet het park door 
hetzelfde hek verlaten en LA 

 De straat (Westeinde) helemaal uitlopen, aan het eind oversteken en schuin RA, Fonteynenburglaan, langs 
de kerk, straat buigt naar R en naar L, voorbij hoofdingang Diaconessenhuis (Reinier de Graaf-groep) 

 Weg buigt naar R, maar u gaat RD over voetpad/fietspad (groen bordje !), door hekje, weg oversteken, 

wederom door hekje, RD park in (Arentsburg / Hoekenburg, informatie over Romeine Tijd, Forum Hadriani) 
 Pad naar R negeren, pad naar L negeren, L van u een waterpartij, pad naar R negeren, aan het eind van de 

waterpartij bij een kruising RD, bij Y-splitsing R aanhouden, pad loopt met een bocht naar L, 1e pad naar R 
negeren, bij Y-splitsing R aanhouden, nu alsmaar RD (o.a. om wit huis heen), zijpaden negeren, bij kruising 
RD, bij Y-splitsing pad naar L negeren, bij volgende 2 kruisingen RD, over bruggetje, RD tot einde pad, 
aldaar RA, over klein bruggetje, daarna LA over Nieuwe Tolbrug over Rijn-Schiekanaal (heet hier Trekvliet of 

Zuidvliet), u bereikt de Westvlietweg, aldaar LA over fietspad (aan de overkant restaurant De Chinese Muur 
en de ingang van Drievliet) 

 Aanvankelijk over fietspad (kijk uit voor fietsers, brommers & scooters !), u passeert Hoekenburg (links) en 
Zeerust (rechts), later over voetpad (tegels) 

 Ter hoogte van Huize Dorrepaal bij Oude Tolbrug RD oversteken, langs Westvlietweg blijven lopen (eerst 
tegelpad, later ‘voetpad-strook’ langs fietspad), links aan de overkant van het water Huize Middenburg, 

daarna Hofwijck, u bereikt het viaduct van de spoorlijn en de A12, onder het viaduct door 
 RD, L van u het huis ‘In de Wereldt is veel Gevaer’ 
 Bij Kerkbrug LA, onmiddellijk na de brug RA (groen bordje !), langs restaurant. Heet hier Kerkstraat, later 

Oude Haven, blijf langs het water lopen 

 U bereikt Park Vreugd & Rust, RD, bruggetje over, bij Y-splitsing R aanhouden, langs de kinderboerderij 
 Even verderop LA (groen bordje !) 



 Bij Y-splitsing schuin LA / RD, langs water, bij volgende Y-splitsing RA (L van u een restaurant), pad naar R 
negeren, pad naar L negeren (R van u water), direct daarna op Y-splitsing L aanhouden, bij volgende Y-
splitsing L aanhouden, bij volgende omgekeerde Y-splitsing ook L aanhouden, U bereikt wederom het 
restaurant, pad naar L negeren, U loopt RD het park uit langs parkeerplaats 

 U loopt het park uit en belandt in het Oosteinde, aldaar RA 
 Steeds RD, langs de St. Martinuskerk, u bereikt de Wijkerlaan. Het groene bordje wijst hier RA, maar wij 

verlaten hier de Landgoedwandeling en gaan RD 

 Bij het huis Oostvliet loopt u tegen een bank aan en daarachter een sloot, ga RD over het smallere voetpad 
 U passeert (rechts van u) de huizen Schoonoord, Vliet en Burgh en Eemwijk 
 Van L komt de Parkweg erbij, maar u gaat gewoon RD, het heet hier nog steeds Oosteinde 
 Doorlopen tot vlak vóór het viaduct van de Randstad Rail, hier LA oversteken via zebra, aan overzijde RA, 

doorlopen onder viaduct door, onmiddellijk daarna LA trap op, perron van Randstad Rail 3 en 4 en Metro 
Erasmuslijn, alle richting Den Haag Centraal Station. Neem één van deze drie lijnen en stap 2 haltes verder 

uit, dat is de halte Laan van Nieuw Oost Indië waar u de wandeling bent begonnen 
 U heeft 9,3 km gelopen (excl. extra ommetje door Park Middenburg van maximaal ca. 600 meter) 
 

 


