Wandelend door groen en langs water in Wateringse Veld
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor





































Begin bij bushalte de Schilp in Rijswijk (buslijnen 22 en 23) of op de parkeerplaats van sporthal / zwembad /
welzijnscentrum De Schilp aan de Schaapweg in Rijswijk
Loop vanaf de bushalte naar de rotonde en van daar af de parkeerplaats van de Schilp op en loop naar de
ingang van de sporthal/het zwembad, ga vóór de ingang LA
Volg het trottoir vóórlangs het gebouw, ga de brug over het water met de stenen leuning over, onmiddellijk
daarna RA, voetpad langs fietspad, alsmaar RD (Lupinepad)
R van u sportvelden, bruggetje over, daarna tussen huizen door van de Rijswijkse wijk de Strijp
RD tot u water bereikt met een halfrond lopend bruggetje, vóór het water LA (Strijpwetering)
Bij de ronde flat RA, brug over, onmiddellijk daarna LA (dus water L van u), Strijpkade
Aan het eind wordt het een fietspad en buigt naar R, aan het eind naar L tot de Sir Winston Churchillaan
(Rijswijk), gaat hier over in het Oosteinde (Wateringen), oversteken en RD de Treslonglaan in
Na 25 m. LA fietspad langs water op (Rijner Wateringkade)
Na een paar honderd meter, bij een lichte kronkel in de weg, RA (L van u een zwart hek, daarachter oude
boerderij) tot kruising met Vogelenzanglaan, aldaar LA kronkelig – verhard - fietspad volgen, u komt vanzelf
weer op de dijk langs het water uit, aldaar RA (fietsknooppunt 47), het water is L van U
Steeds RD, fietspad en trambaan oversteken, RD tot u na ca. 200 m. (iets vóór u L een schuin lopend
bruggetje) RA kunt, pad naar beneden, 2 bruggetjes over, RD tot ronde flat, daar R om heen, RD langs
water (Waterkersvijver), RD (water houdt op) tot Laan van Wateringse Veld
Hier oversteken via zebra (let op - druk !), RD over trottoir langs water (Paul Steenbergenlaan)
Bruggetje over, onmiddellijk daarna LA voetpad langs fietspad, na 10 m. schuin RA omhoog, dijk op
Dijk blijven volgen, bij sportveld houdt dijk op, naar beneden, RD oversteken, als het ware het sportterrein
betreden maar vóór hek LA, dijk op, dijk blijven volgen (2 x RA)
Dijk houdt op, naar beneden, fietspad oversteken, RD onverhard voetpad blijven volgen langs het water
Pad gaat naar L, u bereikt een fietspad met trottoir, RA, trambaan oversteken, bij fietspad met voetpad RA
(dus vóór het water blijven)
Even verderop moet u over het fietspad gaan lopen (langs water), RD tot waar de trambaan een slinger
maakt, aldaar LA een bruggetje over, RD (Anthuriumpad, R van u water)
1e bruggetje RA, na brug LA onverhard voetpad door groenstrook langs straat met huizen volgen (straat
heet Athenesingel)
Pad loopt naar trottoir, even RD, maar dan RD schelpenpad blijven volgen langs het water
Pad gaat naar R en eindigt bij het trottoir, LA en volg het begin van de bocht naar R, LA bruggetje over, aan
de overzijde LA over het fietspad, na ca. 30 m. RA, fietspad (heet verderop Waterpark)
Even verderop voetpad door groenstrook langs water, RD
Waar het voetpad ophoudt min of meer RD, doodlopende weg (wel fietspad) in de richting van de kerk
U bereikt de Herenstraat (gaat hier over in Oosteinde), oversteken, RD Kwaklaan
RD, straat maakt een bocht naar R en daarna naar L, hier RA (Vlietlaan, L van u water)
Waar de straat een bocht naar R maakt L in de hoek bruggetje over schuin naar L, pad door plantsoen
blijven volgen, o.a. langs speeltoestellen, daarachter een merkwaardig bouwwerk
Bruggetje over, na 10 m. RA bruggetje over, onmiddellijk LA langs water, pad maakt bocht naar R,
bruggetje over, daarna LA, bruggetje over, pad door plantsoen, op V-kruising linker pad nemen
U bereikt de drukke Laan van Wateringse Veld, straat en trambanen oversteken, even verderop het rechter
voetpad nemen, daarna alsmaar RD, 2 bruggetjes over (daar tussen in groot speelterrein), steeds RD door
groenstrook (rechts fraai water + huizen)
Aan het eind buigt het pad naar L, straat oversteken (Zuiderveldlaan), RD Ellertsveldlaan
U passeert een straat met water in het midden, volgende straat RA (Meierijlaan)
RD, bruggetje over, R om ronde flat heen, daarna RD voetpad langs fietspad (L aanvankelijk water)
RD langs huizen, even verderop weer L en R water
U bereikt de Siergaarde, oversteken, even RD en daarna vóór de huizen LA omhoog, pad langs huizen
Aan het eind naar beneden en LA, in de hoek ziet u een bruggetje, deze brug oversteken, pad buigt naar L,
na 10 meter onverhard pad schuin naar R nemen, dit onverharde pad door het groen alsmaar blijven volgen,
zijpaden negeren
Bij het gebouw van de Pétanqueclub bereikt u een fietspad met voetpad (Lupinepad), hier RA
Aan het eind LA, brug over, u bereikt het parkeerterrein waar de auto staat
Eventueel naar de ingang van het parkeerterrein lopen en RA naar de rotonde, even verderop de bushalte
U heeft 8,5 km gelopen (gemeten vanaf en tot de rotonde aan de Schaapweg).

