Den Haag - Scheveningen
Stadswandeling Den Haag Centraal of Hollands Spoor - Scheveningse strand, 7km.

Wil je een dagje Scheveningen 'doen', dan kun je met de trein aankomend op een van de Haagse stations daar
natuurlijk het makkelijkst en het snelst met de tram komen. Je ziet dan niet veel van het prachtige groene Den Haag.
Met deze leuke wandeling van een uurtje of twee ga je dat wel zien. Vanaf station Holland Spoor kuier je een flink
stuk door het gezellige winkelcentrum en langs het Binnenhof. Vanaf station Centraal wandel je langs park Koekamp
en het Malieveld. Bij de Hofvijver komen de routes samen en volgt een zeer afwisselende wandeling over het groene
Lange Voorhout en daarna langs maar liefst drie paleizen: paleis Kneuterdijk, paleis Noordeinde en het zeer
bijzondere Vredespaleis. Daarna kuier je dwars door de Scheveningse Bosjes naar het strand van Scheveningen.
Vandaar ben je zo bij het Beachvolleybalstadion en kun je, langs tientallen supergezellige strandtenten komend,
een strandwandeling maken naar het Scheveningse Kurhaus. Daar neem je de tram naar een van de Haagse
NS-stations. Hier kun je een leuke fotoreportage van de wandeling bekijken.
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor

Vanaf station Den Haag Centraal:
1a. Verlaat het station via de uitgang Centrum. Op het grote
stationsplein schuin naar links naar de zebraklok, daar via de
oversteekplaats schuin naar rechts de weg oversteken en volg
een van de paden langs de singel richting Malieveld 0,4. Bij de
grote kruising (dat is even voor Paviljoen Malieveld) gelijk LA
via de linker zebra de weg en trambanen oversteken, na de
Bosbrug kruising met Prinsessegracht RD en je loopt strak
langs het Ministerie van Financiën richting Centrum. Voor je zie
je de Koninklijke Schouwburg al, daar ga je nog even RD, passeer die dus links van je. Daarna RD langs de linkerkant van
een 'verkeersplein' (dit is in 2016 een grote bouwput, dus let
even op dat je hier goed loopt). Je komt uit op de hoek van de
Hofvijver (wil je het Binnenhof bezichtigen, dan loop je langs
de vijver rechtdoor en daarna 2x linksaf). Op de hoek van de
Hofvijver gelijk RA de weg oversteken, aan de overkant min
of meer RD en lees verder bij punt 2.
Vanaf station Den Haag Holland Spoor:
1b. Verlaat het station via de centrale hal. Steek trambaan en
weg over en RD (Stationsweg). Na een brug wordt dit Wagenstraat en blijf steeds RD gaan, het laatste stukje is een smalle
winkelstraat (Venestraat). Op de ruime kruising met trambaan
de weg oversteken en aan de overkant RA (Gravenstraat). Op
een plein met de linker- en de rechterbocht mee, voor je zie je
het Binnenhof. Strak voor de drukke weg met trambaan LA en
direct na een poortje RA de weg oversteken (of maak gebruik
van de verderop gelegen oversteekplaats). Aan de overkant
RD, volg de wandelboulevard langs de lange zijde van de Hofvijver. Een paar meter voor het einde van die vijver LA de weg
oversteken, aan de overkant (bij huisnr 20) RA, heel kort daarna LA en lees verder bij punt 2.
2. Blijf langs de horeca links van je. Aan het einde van dit korte
stukje voor huisnr 34d RA en bijna gelijk LA, rechts zie je het
bomenrijke groene Lange Voorhout. Op de hoek bij de waterpomp RD, je passeert lantaarnpaal 573, iets verderop de smalle klinkerweg oversteken, RD en heel kort daarna op de brede
wandelweg onder de bomen LA, je bent nu in het midden van
de Lange Voorhout. Aan het einde van deze bomenrijke wandelweg RA via de zebra de weg oversteken, aan de overkant
LA weer een weg oversteken en RD. Bij het Witte Paleisje
(huisnr 20) de linkerbocht volgen en daarna RA (Heulstraat).

Aan het einde RA en iets verderop zie je links Paleis Noordeinde. Deze straat (Noordeinde) blijf je een flink stuk volgen, dit is
een van de leukste winkelstraten van Den Haag (veel aparte
winkeltjes en ludieke horeca). Na huisnr 200c (staat aan de
linkerkant van de weg) op de grote kruising het Scheveningse
Veer oversteken en aan de overkant RA, je loopt dan strak
langs een gracht en ziet iets verderop links twee prachtige witte stadsvilla's.
3. Bij de 1e grote brug LA die brug over (Alexanderstraat) en
blijf aan de linkerkant lopen. Bij het plein met het Nationaal
Onafhankelijkheids Monument op de hoek van het hek waar je
langs loopt LA, volg bij trampaal M0856 het klinkerwandelpad
met wit/rood-markering en je ziet veel beveiligingscamera's
(er zijn hier consulaten en ambassades). Na het passeren van
de Canadese Ambassade aan het einde RA (Zeestraat), rechts
zie je een leuk hotelletje en ga aan de rechterkant van de weg
lopen. Aan het einde op de grote kruising de Javastraat oversteken en aan de overkant schuin naar links langs de trambaan de Scheveningseweg volgen. Waar je links het Vredespaleis ziet nog steeds langs de trambaan de rechterbocht volgen. Aan het einde bij wandelroutepaaltje Knooppunt 20 de
Burgemeester Patijnlaan oversteken en RD langs Koffiehuis
De Oude Tol het park in. Volg niet het roze fietspad maar het
grijze asfaltwegje met een wit/rood-markering. Je gaat nu een
flink stuk deze markeringen volgen, lees wel de routebeschrijving mee want als er een ontbreekt verdwaal je misschien in
de Scheveningse Bosjes waar je zo dwars doorheen wandelt.
4. Op de kruising met de Ary van der Spuyweg RD, je loopt nu
de Scheveningse Bosjes in en gelijk strak voor het beeld van
Constantijn Huygens RA. Na 100m op de kruising LA en blijf dit
asfaltpad een stuk volgen, onderweg kom je (voor een frisse
slok) langs een duinwaterpomp (l) en een zandvlakte (r).
Aan het einde op het asfaltpleintje met een bank schuin naar
rechts. Wat verderop op de vijfsprong 2e pad schuin LA, dit pad
maakt bijna gelijk een rechter- en linkerbocht. Bij wat grasveldjes op de kruising met wandelroutepaaltje Knooppunt 66 niet
haaks maar schuin LA. Waar meerdere paden jouw pad kruisen consequent RD blijven gaan, volg hier aandachtig die wit/
rood-markeringen, gaandeweg hoor je een drukke weg dichterbij komen. Daar aangekomen die weg oversteken en aan de
overkant gelijk schuin RA naar beneden richting vijver. Beneden strak voor die vijver LA en blijf het pad langs het water een
flink stuk volgen. Een eind verderop maakt dit pad een ruime
rechterbocht om weer een vijver en gaat dan omhoog, je hoeft
nu niet meer op wit/rood te letten.

Vervolg stadswandeling Den Haag - Scheveningen
5. Boven sta je voor de bebouwing van Scheveningen (hier
voornamelijk consulaten en ambassades). Hier bij paaltje 64
gelijk heel scherp LA, ga aan de rechterkant van de weg lopen
en blijf bij huisnr 8 RD-gaand deze weg volgen. Na de rij villa's
op de ruime driesprong RD (Hogeweg). Op de volgende driesprong RA (Van Stolkweg) en al na 20m, even na lantaarnpaal
520 schuin LA het dalende asfaltpad volgen en kort daarna
RD. Op de kruising met een asfalt- en tegelpad RD en volg wat
verderop de ruime linkerbocht. Aan het einde voor het gedenkmonument LA en loop daar met een rechterbocht omheen,
daarna loop je evenwijdig aan een drukke weg links van je.
Na via de zebra de Kanaalweg te hebben overgestoken gelijk
LA de trambaan oversteken en bij de oversteekplaats de drukke weg waar je net langs liep ook oversteken. Aan de overkant
op het wandelpad RA, je loopt dan strak langs het muurtje van
Mechropa. Kort daarna, na huisnr 98 op de van Dorpstraat LA.
Na huisnr 20 op de driesprong schuin RA, links zie je een
plantsoentje en in de linkerbocht bij lantaarnpaal 511 RA het
trapje op. Na een drietredig trapje de scherpe rechterbocht
van het asfaltpad volgen en je gaat weer een paar trapjes op.
Eenmaal op de beboste heuvel (dit is een heel oud duin) zie je
rechts een trapje naar een uitzichtpunt, neem daar een kijkje.
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6. Daarna gaat je pad met een paar bochtjes dalen en volgen
weer wat trapjes. Aan het einde RA, je daalt verder af naar de
bebouwing en daar op de weg RA (Doornstraat, staat een eind
verderop). Op de 1e flinke kruising met trambaan eerst de weg
oversteken en aan de overkant LA (Duinstraat). Volg wat verderop de linkerbocht, steek de trambanen over, passeer over
de zebra de kleine rotonde links van je en aan de overkant op
de Zeesluisweg RA. Na een hele flauwe linkerbocht bij huisnr
72 niet de Zeesluisweg blijven volgen maar RD richting haven,
die zie je hier vandaan al (Treilerdwarsweg). Voor die haven
maakt de weg een rechterbocht, dat doe jij dus ook en nu is
het prettiger om aan de rechterkant van de weg verder te lopen
(Vissershavenweg). Aan het einde zie je achter de rotonde het
strand. Daarop LA ga je naar het Beachvolleybalstadion en RA
kun je, langs tientallen supergezellige strandtenten komend,
een strandwandeling maken naar het Scheveningse Kurhaus
(dat is even voor de Pier die je hiervandaan al ziet, ca 15 min
lopen). Daar RA en je hoeft niet lang te zoeken naar een tram
naar een van de Haagse NS-stations.
-0-

