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

































Start bij het Stadsdeelkantoor Laak, Slachthuisplein 25
Met de rug naar het stadsdeelkantoor meteen RA Slachthuisplein en RA onder de overkapping van glas en
ijzer door
Na de kap RD Thijssenstraat, vóór flat met de twee ‘torentjes’ LA van Diesenstraat (neem 1e pad, vóór
speelterrein), aan het eind zover mogelijk doorlopen tot voetpad langs water van de Laak, RA
Even verder (drukke) straat kruisen en RD tegelvoetpad (of schelpenpad) langs water van Laak, steeds RD,
enkele malen fietspad / wandelpad kruisend
Aan het eind LA en direct 1e weg LA (brug, bordje ‘Laakkade’)
Direct na brug RA (bordje ‘Ferrandweg’)
Aan het eind RD trambaan oversteken en RA Hildebrandstraat, RD, A. Thijmstraat oversteken en RD langs
woonflat
Iets voorbij spoorviaduct met station Moerwijk (aan rechterhand) LA Bartje Blomhof, aan het eind RA
Beetsstraat
2e Straat LA Amazonestraat, ongeveer in het midden van de straat RA door hek park in, direct LA, LA park
uit (iets vóór bord ‘Hof van Heden’)
Aan het eind straat oversteken, heel even LA (A. Thijmstraat) en dan RA (Amazonestraat) en RA
Schaapherderstraat, twee poortjes door
Aan het eind LA Oltmansstraat, RA Dr. Schaepmanstraat (dus niét scherp RA !), LA Betsy Perkstraat langs
De Wissel, vervolgens RA voor de entree van De Wissel langs via de korte kant van het Ledeganckplein RD
de Guido Gezellestraat in
Aan het eind LA asfalt-voetpad tussen Sinjeur Semeynstraat en waterkant in, even verder RA brugje over,
laantje met knotwilgen in
Op driesprong LA, opnieuw Wilgenlaantje tussen voetbalvelden door (bordje verderop: Julialaantje), dat
uitkomt bij bocht in weg – hier RD voetpad langs het hertenkamp (rechts) en entree landgoed den Burgh
(verderop aan linkerhand)
Weg met trambaan kruisen, aan overkant RD tegelpad tussen Julialaantje (rechts) en speelplaats (links)
Aan het eind van speelplaats (bij laatste zitbank, met prullenbak) LA tegelpad dat verderop de bosschages
ingaat en niet veel later overgaat in een smaller asfaltpad met rechts achter de bosjes tennisvelden en links
de gazons van het Juliapark, einde RA, direct daarna LA
Aan het eind RD brugje over en even RA asfaltpad door gazon
Waar dit pad uitkomt op de Paets van Troostwijkstraat (bordje aan lantaarnpaal waar het pad de straat
bereikt), deze straat oversteken en de Allard Piersonlaan in (loop aan rechterzijde)
2e straat RA Linnaeusstraat
Oudemanssstraat oversteken, RD, aan het eind Jan v.d. Heijdenstraat via zebra met verkeerslichten
oversteken en schuin RA Eliasstraat, verderop langs nieuw wijkpark (aan linkerhand)
Aan het eind Rijswijkse Weg oversteken (attentie, vaak heel druk , oversteekplaats bevindt zich even verder
rechts) en RD Cylinderstraat
Aan het eind Noordpolderkade LA, even verder RA brugje over en RD Schoeplaan, even verder RD tussen
ronde flat (aan linkerhand) en waterkant (aan rechterhand) door
Stuwstraat kruisen, RD Ketelstraat verder langs waterkant
Aan het eind LA (asfalt) jaagpad langs de Haagse Trekvliet
Aan het eind bij molen LA meebuigen met waterkant (bordje verderop: Laakkade), ter hoogte van
Noordpolderkade RA brug over (dus niet de eerste brug bij de molen nemen !); LA verder langs overkant
water en even verder RA Rijswijkseweg op
Neherkade oversteken, brug over, meteen na brug RA Goudriaankade
Bij oud havenkantoortje LA meebuigen met waterkant, dan steeds RD langs kade
Meteen na het oude woonblok nrs. 20 t/m. 13 LA (bordje verderop: Bontekoestraat (om de oude gasfabriek
te bekijken hier nog even RD en dan RA gietijzeren brug over, zelfde weg terug)
Aan het eind Rijswijkseweg oversteken en schuin LA pleintje over, vóór gebouw Consumentenbond langs,
dan RA langs kade van (voormalige, heringerichte) haven
Doorlopen tot einde haven, bij paal met infobordjes (paal nr. 72662-1; rechts zicht op achteruitgang station
Hollands Spoor) LA fietspad, op Haagse Hogeschool af, vervolgens schuin RA onder loopbruggen en bij
Grand Café Siezo onder zijvleugel op betonnen zuilen door (bocht naar rechts), RD voetpad langs fietspad
Aan het eind bij tramhalte Leeghwaterplein (drukke) weg oversteken en LA, even verderop via brug Laak
over, Neherkade oversteken en schuin RA tussen de voormalige portierswoningen door naar het
Slachthuisplein
Hier is het Stadsdeelkantoor en het beginpunt van de wandeling
U heeft ca. 7,7 km gelopen.

