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5 - Haagse bos en duinen

Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt: station Den Haag Centraal
Koningin Julianaplein 10,
2595 AA Den Haag
Coördinaten: 52°4'53" N  4°19'23" E

Horeca: Boerderij Meyendel
Meijendelseweg 36, 
2243 GN Wassenaar

1. Verlaat station aan voorzijde, steek stationsplein en Bezuiden-
houtseweg over en aan overkant voor vijver, bij houten LAW-weg-
wijzer, RA, volg grindpad langs vijver/singel (l). Tegenover hotel 
Babylon LA, blijf grindpad langs singel volgen. Aan einde LA, 
Koekampbrug over en verderop dubbele weg met rechts Malieto-
ren oversteken. Aan overkant RD Haagse Bos in en RD. 30m na 
bruggetje op Y-splitsing links aanhouden en na 100m op kruising 
nog voor brugje RA en RD blijven gaan. Drukke verkeersweg 
oversteken, RD en langs vijver blijven. Voor vijveroever met 
bankjes LA, brug over en direct daarna RA. Na linkerbochtje RA, 
brug over, RD en blijf langs de vijver (r). U komt na flauwe rech-
terbocht uit op de kopse kant (met bank) van vijver, daar LA en 
na 20m wederom LA. Op hoek van hek en gracht RA, fietspad. 
Oprijlaan van Huis Ten Bosch oversteken en RD. Op verharde weg 
RD (rechts ziet u flat Château Bleu) en stenen brug over. Waar 
rechts van weg een houten hekwerkje begint, wat verderop bij 
wandelpadwegwijzer RA, wandelpad, en kort daarna op Y-splitsing 
links aanhouden. Slingerend pad komt verderop over klinkerpad 
langs muurtje. Daar met muurhoek mee, RA, brugje over en RD. 
Aan einde van weer een muurtje LA, brugje over en RD, iets 
verderop ziet u links gebouw, rechts weiland. Direct na bruggetje 
LA, na 10m RA en RD, brede wandellaan met rechts water.  
Aan einde (bij 3 beton palen) weg oversteken en RD. Aan einde LA, 
bij graspleintje RA (Bavoylaan), daarna LA (Zijdelaan) en voor 
glaswand RA viaduct onder door. Groot kruispunt oversteken, bij 
Aw02418 LA dubbele weg oversteken en RD (Zijdeweg). 

Vanaf het station wandelt u binnen een paar minuten door het Haagse Bos 
en daarna door de Wassenaarse landgoederen naar duingebied Meijendel. 
 
Daar maakt u een prachtige, afwisselende wandeling. U komt langs een 
pannenkoekenboerderij en u brengt een bezoek aan de Waalsdorpervlakte. 
 
Door het romantische park Clingendael en nog een stukje Haagse Bos 
 wandelt u weer naar het station, en daar bent u dicht bij het centrum...

Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/981/9972
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Na huisnr 41 RA, fietspad (Sparrenlaantje) en RD blijven gaan 
(ook waar fietspad naar rechts buigt!). 
 
2. Aan einde (voor grote berg in bos) links aanhouden, wat 
omhoog en om die berg heen (passeer die berg rechts van u). Op 
T-kruising RA, aan einde LA brug over, RD en direct na kasteel op 
kruising LA (Landgoederenroute). Aan einde RA (Landgoederen-
route) en verderop RD, wordt tegelvoetpad langs weg. Aan einde 
LA (Kerkeboslaan). Vóór groot kruispunt met perk/heg/hek rechts-
om Stoeplaan volgen. Op driesprong LA (Oudermeulenlaan).  
Bij Aw68144 naar links Oud Wassenaarseweg volgen (geniet even 
van zicht op kasteel Oud-Wassenaar). Op 1e kruispunt LA (Groen 
van Prinstererlaan). Op volgend kruispunt RA (Stoeplaan, loop aan 
rechterkant). Na flauwe rechterbocht op driesprong bij Aw18858 
LA (richting Meijendel). Kort daarna voor parkje op Y-splitsing 
(Wilhelminaplein) rechts aanhouden en deze weg helemaal 
uitlopen (Wilhelminalaan + Berkenlaan + Meijendelse weg)  
tot rotonde bij parkeerplaats van duingebied Meijendel. 
 
3. Loop daar richting infopaneel, steek parkeerplaatsuitrit over en 
ga RD, dalend voetpad. Berg deze routebeschrijving even op want 
vanaf dit punt volgt u de duidelijk aangegeven witte paaltjesroute 
tot het Bezoekerscentrum met pannenkoekenboerderij. Ga daar 
verder tussen de Pannenkoekenboerderij en Bezoekerscentrum. 
Volg nu een poosje de rood/wit markering. Waar een markering 
ontbreekt (bij een wat breed zandpad) RA en waar het op een 
scheve kruising misschien wat onduidelijk is, rechts aanhouden. 
Zodra u (na ruim 15 min lopen vanaf het Bezoekerscentrum) 
uitkomt op klinkerweg LA en volg niet meer de rood/wit markering 
(deze gaat na een paar meter naar links), maar loop nog ca 50m 
door over klinkerweg en let op bordje Waalsdorpervlakte. 
 
4. Bij dat bordje RA. Blijf klinkerfietspad met rechte stukken en 
bochten consequent ruim 2km volgen, u passeert daarmee na 
ruim 1km oorlogsmonument Waalsdorpervlakte (klok op duintje). 

Na recht stuk komt u uit voor gebouw met torentje. Voor hoek 
daarvan LA, rul zandpad. Iets verderop rechts aanhouden, schel-
pengruispad naar en langs metalen hek (r). Tussen houten hekken 
RA, stijgend rul zandpad naar viaduct. Daar LA, viaduct over en 
naar beneden. Op kruispunt RD (Groenendaal) en aan einde RA. 
Verderop bij een Aw LA en na 10m RA bospaadje Landgoed 
Clingendael in. Op driesprong RA, op kruising (met rechts flatge-
bouwen) LA en RD blijven gaan (verderop ziet u rechts gracht en 
wal). Aan einde RA brug over en schuin RD volgende brug over. 
Aan einde LA, op hoek van huis Clingendael strak langs de muur 
RA en op asfaltweg LA. Na 30m op 2e voetpad RA (rechts muur-
tje). Na knik en brugje op Van Alkemadelaan LA en RD blijven 
gaan. 100m voorbij 2e stoplichtenkruispunt RA weg oversteken en 
RD, brede klinkerweg (Leidsestraatweg). Na ca 1km vlak voor de 
brug LA. Na heuveltje op kruispunt RA, brug over en gelijk LA. 
Aan einde RA en RD dubbele weg (met links weer Malietoren) 
oversteken. Aan overkant RD, volg linkerbocht. Na Koekampbrug 
RA, grindpad langs singel (r). Verderop is links het Centraal 
Station.
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