Trage Tocht Den Haag Mariahoeve
(stadse tocht)
Auteur: Rob Wolfs
Haagse Bos, Clingendael en Reigersbergen
We maken een prachtige wandeling langs een historische watergang, door parken, een
antiek bos en fraaie landgoederen in de hofstad Den Haag. En dat ook nog eens voor
85% over exclusieve wandelpaden. Vanaf station Mariahoeve lopen we al snel langs de
Schenk(wetering), een waterloop uit begin 15e eeuw gegraven om water af te voeren dat
vrijkwam bij turfwinning. De Nieuwe Veenmolen en Molensloot zijn eveneens getuigen
van het natte verleden in de polder. Via Park Vlaskamp gaat de route naar het
eeuwenoude Haagse Bos. Langs vijvers en tussen statige bomen met grote kans een
buizerd te spotten genieten we van de rust midden in de stad. We komen door de
Nassaubuurt op landgoed Oostduin met een bijzondere theekoepel, in bizar contrast met
de achterliggende flat. Langs de rand van Duinzigt vervolgt de stadse tocht via de Bosjes
van Zanen naar landgoed Clingendael met een bijzondere bomendijk, Oud Hollandse
Tuin, landhuis en theeschenkerij. Clingendael gaat naadloos over in het volgende groene
landgoed Oosterbeek met romantische witte bruggetjes. We lopen opnieuw door het
Haagse Bos en passeren Huis Ten Bosch. Landgoed Reigersbergen staat garant voor
een mooie oude muur en doorkijkjes op weilanden met koeien. Door Park Marlot gaat het
over slingerpaden en bruggetjes naar de stadsrand. Een laatste hoogtepunt is het
wandelpad over de middeleeuwse Landscheiding tussen Hoogheemraadschap Delfland
en Rijnland.
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Routebeschrijving
1. Op station neem je uitgang Mariahoeve. RD klinkerpad ri. bruggetje. Na bruggetje LA,
water aan linkerhand. Aan eind L aanhouden en op stoep LA. Langs bloemenstal
Aegonplein oversteken. Aan overkant RA oversteken en aan overkant RA, Bordewijklaan
oversteken. LA bruggetje over, onverhard paadje met water aan rechterhand. Steeds
blijven volgen, ook over bruggen. Bij weg van betonplaten even RA en direct LA, pad
langs water (Schenk), nu aan linkerhand. Blijven volgen, verderop knotwilgen aan
linkerhand. Asfaltweg oversteken en verder RD ri. molen. Voor molen meebuigen naar R.
Boekweitkamp oversteken en LA over stoep. Al snel RA over graskade tussen water aan
weerszijden. Bij Kleine Loo oversteken en R aanhouden, graskade tussen water verder
volgen.
2. Bij weg oversteken en schuin R, breed asfaltpad door Park Vlaskamp. Pad naar R
negeren. Aan eind bij speeltuintje LA. Meebuigen naar R. Bij weg LA en direct RA
dubbele rijbaan Bezuidenhoutseweg oversteken. RD, brug over Haagse Bos in. Direct
eerste brede gravelpad schuin L. Op kruisinkje direct daarna RD. Aan eind RA. Brede
grindpad blijven volgen met links vijver. Paden naar R negeren. Je passeert speelbos en
daarna op driesprong RD ri. bruggetje. Bruggetje over en LA. Op kruising bij brug aan
linkerhand verder RD. Op Y-splitsing L aanhouden langs water. Op driesprong LA ri. weg.
Dubbele rijbaan oversteken en RD, grindvoetpad door Haagse Bos. Op splitsing met
bruggetje aan linkerhand RA, wandelpad door bos. Doorlopen tot tweede kruising van
grindpaden. Hier LA. Op kruising RD. Op vijfsprong bij knooppunt 28 RA. Klinkerweg
oversteken en RD, wandelpad. Op twee achtereenvolgende kruisingen RD ri. brug. Bij
knooppunt 66 RD brug over.
3. Dubbele rijbaan oversteken en aan overkant even L en direct RA, Neuhuyskade.
Deze RD volgen. Op kruising met Weissenbruchstraat ook RD ri. kerk. Bij kerk
Wassenaarseweg oversteken en L water over. Direct RA brug over en direct R
aanhouden, wandelpad met water aan rechterhand. Aan eind LA en direct daarna RA
langs witte bankjes. Op Y-splitsing L aanhouden. Doorlopen tot eind en RA. Dit brede
wandelpad volgen tot brug. Daar brug over en aan eind RA, eikenlaan met water aan
linkerhand. Klinkerweg oversteken en RD over stoep. Opnieuw klinkerweg oversteken en
RD, wandelpad. Bruggetje over en RD wandelpad vervolgen. Aan eind bij bankje LA
bruggetje over. RA over stoep. Bij bocht voorrangsweg oversteken en RA over
klinkerpad. Scherp L, asfaltpad door plantsoen. Ruychrocklaan oversteken en asfaltpad
tussen hoge bomen vervolgen. Nog een keer asfaltweg oversteken en RD. Aan het eind
schuin naar R oversteken.
4. Voor de kerk langs, asfaltwandelpad met kerk aan linkerhand. Bij van Alkemadelaan
oversteken en RA over stoep. Weg naar L negeren en kort daarna LA, asfaltwandelpad
tussen hoge bomen. Weg oversteken en RD, asfaltwandelpad vervolgen. Op kruising met
asfaltpad RA, weg over en RD over gras tussen eiken langs van Mojalenlaan.
Ruychrocklaan oversteken en verder over gras tussen bomen. Weg oversteken, RD
Bosjes van Zanen in en direct eerste pad schuin L. Licht omhoog ri. stenen bank. Komt
uit op ander breder pad, hier RD langs bank en naar beneden. Op eerste kruising RA en
kort daarna op omgekeerde Y-splitsing RD. Je komt uit op hoger gelegen bomendijk met
voor je water, hier LA. Op kruising RA brug over en op kruising LA ri. Oud Hollandse
Tuin. Al snel schuin R naar beneden. Dit asfaltpad volgen met bocht naar R langs houten
gebouwtje en RD langs banken aan linkerhand. Pad volgen naar R en LA trappen op.
Bovenaan RA, asfaltpad met water aan rechterhand. Je passeert speeltuintje en blijft pad
met bocht naar R volgen. Op driesprong R aanhouden en direct daarna op kruising RD,
water aan rechterhand. Wordt halfverhard, rechts zicht op huis Clingendael.

5. Aan het eind LA langs Theeschenkerij Clingendael IJgenweis. Daarna tussen metalen
palen door en RD. Doorlopen tot eerste brug aan rechterhand. Hier RA brug over en
direct op kruising LA, halfverhard pad. Aan eind RA, breder halfverhard pad. Kort daarna
op driesprong L aanhouden. Bruggetje over en op driesprong verder RD. Even daarna
met brede pad meebuigen naar R en brug over. Na brug asfaltpad oversteken en RD.
Bruggetje over en op splitsing bij landgoed Oosterbeek RD. Paden naar R negeren. Voor
brug RA, water aan linkerhand. Op driesprong L aanhouden. Nu eerste pad LA over brug
en RD. Direct pad naar R negeren. Je volgt slingerende bomenlaan met aan linkerhand
graslanden. Op driesprong met pad naar R ga je verder RD. Op volgende driesprong RA,
smaller pad. Op driesprong LA. Brug over en RA. Bij fietspad LA. Bij kruising met
klinkerweg schuin R aanhouden, klinkerweg volgen, Therese Schwartzestraat. Je komt
uit op een parallelweg van de Benoordenhoutseweg.
6. Hier ga je RA. Ter hoogte van zijweg, Laan van Clingendael, bij stoplichten LA weg
over. L aanhouden en bruggetje over, Haagse Bos in en eerste pad LA. Nu neem je
eerste pad schuin RA, even daarna pad naar R negeren. Aan eind LA. Pad naar R
negeren. Daarna bij splitsing met twee parallelle paden aan rechterhand ga je RA ri. Huis
ten Bosch. Weg oversteken en RD door buitenpoort. Nu op kruising voor poort LA, breed
asfaltpad. Komt uit op klinkerweg, hier RD langs Château Bleu. Nu eerste brede
halfverharde wandelpad RA, landgoed Reigersbergen. Op driesprong LA langs bankje en
prullenbak. Op kruising RD langs oude muur aan rechterhand. Gaat over in klinkerpaadje.
R aanhouden langs muur ri. paaltje wandelnetwerk. Dan op klinkerpaadje weer RA langs
muur. Even verder onverhard, je gaat bruggetje over. Paadje naar R negeren en kort
daarna LA bruggetje over. Dit pad blijven volgen met zicht op graslanden aan
rechterhand.
7. Brug over en direct op kruising met verhard pad RD en direct R aanhouden,
grindwandelpad. Op splitsing daarna ook R aanhouden. Brug over en RA, water aan
rechterhand. Op omgekeerde Y-splitsing RD en direct daarna bruggetje aan rechterhand
negeren en direct daarna op Y-splitsing L aanhouden langs bankje en prullenbak. Op
driesprong RA. Nu neem je eerste pad LA. Je passeert heuveltje met trap aan
rechterhand en dan asfaltpad tussen water door. Pad naar R negeren en RD. Bij
Hofzichtlaan even RA en voor stoplichten L oversteken. Je loopt over paralleweg langs
Bezuidenhoutseweg. Doorlopen tot bushalte aan rechterhand en RA weg oversteken.
Aan overkant LA over stoep. Je passeert horeca De Koning en even daarna ga je bij
fietswegwijzer RA.
8. Je passeert aan linkerhand bankje en infobord over Landscheiding. Even daarna
schuin R aanhouden, halfverhard wandelpad, water aan rechterhand. Steeds volgen,
daarbij twee keer asfaltpad oversteken. Bij derde asfaltpad en klimrek RA naar beneden.
Brug over en op driesprong LA, opnieuw brug over. Na brug op driesprong RD, onverhard
paadje langs flats aan rechterhand. Bij laatste flat meebuigen naar R. Op klinkerweg even
naar R en direct L aanhouden voor afvalcontainers langs, tegelpad en dan asfaltpad met
flat aan rechterhand. Na flat meebuigen naar R. RD langs water aan linkerhand. Op
kruising met fietspad LA, Aegonplein. Langs Aegon aan linkerhand en voor andere
gebouwen RA terug naar de ingang van station Den Haag Mariahoeve.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Den Haag Mariahoeve
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca
Theeschenkerij Clingendael IJgenweis, van april tot oktober,
http://www.ijgenweisclingendael.nl/
Even van de route af: Chalet ten Bosch, http://www.chalettenbosch.nl/
Koffiehuis de Koning, https://koffiehuisdekoning.nl/
Afkortingen
RA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor ri.=richting

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-den-haag-mariahoeve-stadse-tocht/18122/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op
deze wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op
info@wolfswandelplan.nl welkom.

