Fietstocht Loosduinen: deel 1, Kom en Kraayestein
6,2 km, 45 min. zonder stops
We starten op het Loosduinse Hoofdplein (pas op: hier mag je absoluut niet fietsen!), laten we
zeggen bij ijssalon Martino, Loosduinse Hoofdplein 223. Als je voor de ingang staat, ligt de Willem
III-straat aan je rechterkant. Die gaan we in. Hier mogen we weer fietsen. We rijden tot aan de
Schweringkade, die links op de Willem III straat uitkomt. Daar slaan we rechtsaf en gelijk weer
rechtsaf. We komen nu bij de Abdijkerk, die we daar kunnen bekijken.
We gaan zoals we gekomen zijn weer terug naar de Willem III straat (de rechtdoorgaande weg waar
we vandaan kwamen) en rijden daar verder. Hij wordt over het water de Margaretha van
Hennebergweg.
Rechts zien we Molen De Korenaer en het Loosduins Museum, die we eventueel kunnen gaan
bekijken of bezoeken. We vervolgen onze weg weer over de Margaretha van Hennebergweg. Rechts
van ons ligt Madestein.
We rijden door tot de kruising met de Escamplaan, daar gaan we rechtsaf de Escamplaan op. We
rijden tot waar de Escamplaan de Lozerlaan kruist en steken daar de Loozerlaan over en gaan park
Madestein in via het Mien van Breepad. Dat pad blijven we steeds rechtdoor volgen tot de Tsplitsing, daar gaan we linksaf, gaan het water over en rijden tot aan de Madesteinweg.
Aan de overkant gaan we de Vroonhoevelaan in, bij een driesprong links aanhouden, de
Nederhoflaan in. We blijven deze volgen door Vroondaal. De Nederhoflaan gaat over in de
Westmadeweg. Die aldoor rechtdoor blijven volgen.
Aan het eind, bij de T-splitsing, rechtsaf de Oorberlaan op. We zijn nu in meer landelijk gebied. We
volgen de Oorberlaan tot we aan de Monsterseweg komen. Daar zien we schuin links voor ons aan
de overkant de watertoren van Solleveld boven de bomen uitsteken.
We gaan rechtsaf de Monsterseweg op. Die volgen we tot we links een vrijstaand stenen huisje zien.
Wij slaan aan onze kant rechts het pad in en rijden door tot we een bord zien ‘verboden voor
voertuigen’ (rond wit bord met rode rand). Hier stappen we af en lopen verder het paadje in. We
komen bij een groot veld met tientallen wilde zwijnen.
We gaan daarna weer terug naar de Monsterseweg tot we aan de linkerkant weer een vrijstaand
stenen huis zien. Hier gaan we rechtsaf Recreatiepark Madestein in. We volgen dit pad tot voorbij
een parkeerterrein rechts en over een brug. Vlak daarna ligt rechts de Stenen Kamer. Er is kubus
met uitgebreide informatie.
We fietsen opnieuw terug naar de Monsterseweg en rijden verder door tot we aan onze linkerhand
de brug naar het landgoed Ockenburg zien.
Hier eindigt deel 1 van de fietstocht door Loosduinen.

