Wandelend door het Benoordenhout, door duinbos en langs duinrand
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor












































Start bij de halte Oostduinlaan / Groenhovenstraat van buslijn 20 in de wijk Benoordenhout, of parkeer je
auto op de Oostduinlaan ter hoogte van de Groenhovenstraat of de Schietbaanstraat (overdag betaald
parkeren, maximaal 2 uur, dat moet voldoende zijn voor deze wandeling !)
Steek de Oostduinlaan over en loop in de richting van het hoge flatgebouw, dat staat tegenover de
Groenhovenstraat, u loopt het fietspad/wandelpad in dat door de groenstrook loopt, links van de genoemde
hoge flat. Dit heet het Goetlijfpad, maar dit staat nergens aangegeven
Dit pad RD aflopen, gaat over in de Goetlijfstraat
Passeer het 1e pad rechts (Goetlijfstraat) en ga RA bij het 2e pad rechts over brug (ook Goetlijfstraat !) en
direct LA, witte brug over, RD
Aan het eind LA, brug over, RA (Goetlijfstraat)
Je komt bij een kruising van straten (lijkt eigenlijk meer een plein), steek RD over, even over het gras en
langs een hondenafvalbak, over trottoir, steek weer de straat over
Ga schuin LA een pad tussen de bomen door – hier zie je voor het eerst een aanduiding van een rode pijl op
een gele achtergrond, dit zijn de richtingaanwijzers van het wandelroutenetwerk Zuid-Holland, dat we voor
een groot deel op deze wandeling volgen (knoooppunten ‘Hof van Delfland’)
Dit pad in de middenberm van de van Montfoortlaan uitlopen tot het einde
We bereiken de van Alkemadelaan, gaan even LA over het trottoir, steken de van Montfoortlaan over en
gaan direct RA en steken de van Alkemadelaan over
Via het houten bruggetje gaan we het bos in, alsmaar RD
Een mooi pad langs bomen en rechts een water, hier is vaak de specht te horen met zijn geroffel !
Even later ziet u aan de rechterhand de wal die het einde van Clingendael markeert
Nog steeds RD, langs de brug waarmee u Clingendael kunt betreden (knooppunt 71)
RD richting knooppunt 24
Bij knooppunt 24 LA, richting knooppunt 21 (hier ook rood-witte markering, Nederlands kustpad)
Bij het rood-witte kruis RA (dus NIET RD het bos uitlopen richting de bebouwing)
Bij een Y-kruising schuin LA, blijf de rood-witte markering volgen
Aangekomen bij het fietspad RA, het fietspad volgen
Bij een T-kruising met vele fietsmarkeringen (o.a. fietsknooppunt) LA, volg de rode pijl
Links hockeyvelden, rechts het clubhuis van de Hague Road Runners
Bij het Theo Mann Bouwmeesterpad oversteken en RD
Volg het pad omhoog (links de Haagse Rugbyclub) en steek via een brug de drukke landscheidingsweg over
Bij knooppunt 21 verlaat de rood-witte markering ons (die gaat Meijendel in), wij gaan RD richting
knooppunt 18
Aan de rechterhand het gigantische gebouw van TNO, het fietspad gaat over in een verharde weg, volg dit
(links lopen, er kunnen auto’s rijden)
Bij fietsknooppunt 35 LA de rode markering volgen
Bij knooppunt 18 RA, richting knooppunt 81, alsmaar RD
Een mooiere variant is om het ruiterpad over te steken en het half-verharde wandelpad te volgen langs het
gaashek, waar vandaan u een aardig uitzicht heeft, rechts achter het hek de duinen van Meijendel, ga
alsmaar RD
Bij knooppunt 81 LA richting knooppunt 53 (dus de van Alkemadelaan oversteken en dan RD de Maurits de
Brauwweg in)
Ter hoogte van de Jacob Mulderweg LA het pad in
U bereikt knooppunt 53, hier LA richting knooppunt 51
Wel even de trap af en dan LA, volg nog steeds de rode pijl
We lopen met een grote boog om sportvelden (hockey, tennis) heen, op een verdiept liggend pad
Bijna aan het eind van het pad, bij een hoge haag (R de ingang van het tenniscomplex) wijst de rode pijl
van de wandelknooppunten LA, doen we dus
We volgen een kronkelige route door het Hubertuspark (veel klimmen en dalen), volg steeds de rode pijl
We komen bij knooppunt 51, daar gaan we richting knooppunt 58
Beneden aangekomen volgen we de rode pijl RA, weer omhoog
1e trap schuin naar links negeren
Kort voor het uitzichtpunt op een kruising LA, het pad een (rechte) trap af naar beneden
Beneden aangekomen bij knooppunt 58 gaan we richting knooppunt 27. Dit staat een beetje raar
aangegeven met rode pijlen (eerst naar links iets verder naar rechts), maar we moeten gewoon RA
(Waalsdorperweg, rechts de ingang van de Hubertus-autotunnel)
Aan het eind bereiken we de zeer drukke Raamweg, hier LA en doorlopen
Eerste zijstraat LA, ’t Hoenstraat
Aan het eind LA Oostduinlaan, bij de bushalte van lijn 22 oversteken en het trottoir volgen, de Oostduinlaan
(gaat over in Ruychrocklaan) buigt naar rechts, wij lopen min of meer RD
1e pad RA, brug over, onmiddellijk weer RA, verhard voetpad volgen met een bocht naar links





Op de T-kruising RA, brug over, onmiddellijk LA richting het hoge flatgebouw (hetzelfde gebouw als we aan
het begin zagen)
Aan het eind RA voetpad langs fietspad, we bereiken de Oostduinlaan, hier staat uw auto en is de bushalte
van lijn 22
U heeft 7,7 km gelopen

