Fietstocht Loosduinen: Deel 3, Bohemen en Meer en Bos, Waldeck en Houtwijk
8,1 km, 1 uur, zonder stops
We zijn in deel 2 van onze fietstocht door Loosduinen vanuit de duinen vanaf het Paddenpad
uitgekomen op de De Savornin Lohmanlaan. Hier start het derde deel van de fietstocht.
We gaan op de De Savornin Lohmanlaan rechtsaf en slaan even voorbij de rotonde rechtsaf De
Balsemienlaan in. We rijden door tot links de Dotterbloemlaan. Die gaan we in.
Bij de Dovenetelweg gaan we linksaf. Bij de T-splitsing met de Lupineweg, gaan we rechtsaf. Bij
de Godetiaweg gaan we rechtsaf. Over het water zien we rechts de Aronskelkweg. Die slaan we in
en we rijden alsmaar rechtdoor tot we bij de T-splitsing op de Muurbloemweg komen. Daar gaan we
rechtsaf.
Het eerstvolgende pad links (tegenover de Hoefbladlaan) slaan we Meer en Bos in. Hier mag je niet
fietsen, dus we gaan een stukje wandelen. Hier is het moeilijk aan te geven hoe je moet lopen. Je
kunt langs het Segmeertje, Vogelopvang de Wulp, Taverne Meer en Bos of de Zandspeeltuin, als je
maar aan de andere kant van het park uitkomt op de Heliotrooplaan (waar de grote flats staan).
Ga daar naar links, steek de Laan van Meerdervoort over en je komt in de Aaltje Noorderwierstraat.
Ga hier rechtdoor. Links voor zie je de Pastoor van Arskerk. Ga rechtsaf de Landréstraat in en rij
langs de achterkant van de Chinese Muur. Ga bij de U-bocht rechtdoor via de Pisuissestraat tot je op
de drukke Beethovenlaan met tramrails komt. Ga daar aan de overkant naar links.
Rij door tot je rechts de Aaltje Noorderwierstraat in kunt slaan en ga direct daarna links het
Beethovenpad in. Rechts is water. Rechtdoor wordt het het eerste, tweede, derde en vierde
Strausspad. Ga links de Toscaninistraat in. Volg die, steeds rechts aanhoudend, tot aan de rotonde
van de Groen van Prinstererlaan.
Op de rotonde sla je (als fietser) links (!) af naar de Albardastraat (1e afslag). Rij die in en steek
even verderop de weg over en sla daar de Mangostraat in. Ga gelijk over het water linksaf, dat is de
Vijgenstraat. Je bent nu op het terrein van Parnassia.
Hou rechts aan en rij door tot het Dadelplein. Daar zie je Landhuis Rozenburg. Rij voorbij het
landhuis rechtdoor de Kiwistraat in, volg deze als hij naar links afbuigt en ga in de volgende bocht
rechts een paadje in dat uitkomt op de Oude Haagweg.
Even naar links kun je de Haagweg oversteken en dan kom je rechtdoor over een brugje in de
Architect Krophollerstraat. Rij tot de T-kruising met de Architect Dudoklaan en ga daar naar links
en meteen weer naar rechts de Architect Jan Wilsstraat in. In de bocht naar rechts ga jij links het
Moeder Theresapad op. Bij de T-kruising rechts aanhouden.
Ga bij T-kruising met Munirpad linksaf en gelijk weer rechtsaf via een brug het Rosa Parkspad op.
Blijf dit volgen. Je komt uit op het Tulapad en daar ga je rechtsaf.
Blijf het Tulapad steeds maar volgen en steek de Houtwijklaan over. Daarna wordt het het Lange
Houtwegpad.
Links kom je voorbij park Bokkefort met waterpartij en rosarium. Blijf het fietspad steeds rechtdoor
volgen tot je bij de Molen De Korenaer in Loosduinen Kom bent aangekomen. Ga hier naar rechts
en eindig op het Loosduinse Hoofdplein. Hier eindigt deze fietstocht, daar waar hij begon in het
eerste deel van de drie fietstochten.

