Nog geen excursies, toch eropuit
Op een oproep van de werkgroep Activiteiten & Excursies in het voorjaar van 2020 om
suggesties voor wandelingen/fietstochten en anderszins te sturen, is enthousiast
gereageerd. Er werden veel verrassende en gevarieerde ideeën ingestuurd. Via twee
vriendenmails, in mei en juni van dat jaar, werden ze al eens aan u doorgestuurd. We
hebben ze nu ook voor u op de website gezet. Via de links krijgt u meer informatie te zien.


Wandeling door Art Nouveau Den Haag



Wandelroutes door Begraafplaatsen St. Petrusbanden en St. Barbara



Ockenburgh aan de Monsterseweg. Direct daarnaast ligt Solleveld, een prachtig
stuk duingebied, alleen met een dagkaart van 2 euro te bezoeken. Deze
dagkaarten kunt u bij De Tapuit, Villa Ockenburgh en online kopen.



Ontdek te voet of op de fiets hoe de Atlantikwall Den Haag blijvend heeft veranderd.



Website ‘Wandelen in Den Haag’ van Ferry Ballhaus, met veel routebeschrijvingen
en aanvullende informatie met foto’s van wandelingen door diverse wijken in Den
Haag en de omliggende randgemeenten zoals Rijswijk, Voorburg-Leidschendam en
Westland.



Landgoederenwandeling Rijswijk (6,5 km)



Wandeling landgoed Voorlinden. Een onverhard pad loopt door het bos en de
duinen en komt uiteindelijk weer terug bij het museum. En vergeet niet de tuinen
van Piet Oudolf te bewonderen.



Een kloostertuin in het centrum, prachtig beheerd en werkelijk een oase. Naast de
Carolusschool aan het Westeinde, ingang via het steegje naast Westeinde 125.
Toegang is búiten schooltijd openbaar.



Dichtbij, namelijk in het blok tussen Prinsegracht, Brouwersgracht, Hoge Zand en
Lange Beestenmarkt, achter de Hof van Wouw, is ook een prachtige kloostertuin.
Sowieso een bijzonder gebied daar, met o.a. de trapgevelwoning uit 1641 op het
Hoge Zand, waar vroeger Aagje Deken en Betje Wolff woonden. Weleens in
Binnendoor geweest?



Monument voor Joodse patiënten en onderduikers van de psychiatrische
ziekenhuizen Bloemendaal en Rozenburg op het terrein van Parnassia aan de
Albardastraat uit 2017. Er is een videoscherm in het gedenkteken waar de
geschiedenis wordt uitgelegd en de namen van de slachtoffers worden getoond.



Wandeling door Houtwijk: architectuur, groen, wijkparkjes en leuke pleintjes.



Landgoederen, buitenplaatsen en parken binnen ca. 5 (10) km afstand van
Waalsdorp



Struinen over de Zandmotor DeltaDuin



De Fietsersbond Haagse regio heeft al meer dan 25 jaar een prachtige route
uitgezet, de z.g. Parkenroute. Deze loopt van park naar park en komt
noodzakelijkerwijs ook door woonwijken. De route is 60 km lang, maar hoeft
natuurlijk niet in één keer gereden te worden.



Bezienswaardigheden zijn niet alleen te vinden in bebouwing. Geef stoepplanten
een naam met stoepkrijt, bekend maakt hopelijk bemind. Deze planten verdienen
meer dan de naam "onkruid".



Landgoedwandeling Wassenaar van 12 km, die ook in twee stukken te knippen is.
De wandelroute in Wassenaar valt voor een deel samen met de mooie fietstocht
over de landgoederen die begint aan de Zijdeweg.



Geïllustreerde rondwandeling van een uur met toelichting die start op de brug van
de Laan van Meerdervoort bij de Conradkade en Suezkade. (bereikbaar met lijn 11
en lijn 3).



Wandelingen Hergebruik 1 en Hergebruik 2. Let op: dit zijn geen rondwandelingen.



Fiets door Vroondaal, de chique nieuwe woonwijk in stadsdeel Loosduinen, en kijk
je ogen uit.



Kanotochten: niet de alom bekende rondvaart van de Ooievaart, maar wat meer
sportieve en avontuurlijke kanotochten door onbekende Haagse waterwegen. Je
kunt zelfs een kanotocht door Clingendael maken en onder het Huis Clingendael
doorvaren!



Molenvlietpark. Dit is een nieuw aangelegd park ingesloten door de Delftse Vliet,
het bedrijvenpark Hoornpark en de Drievliet.



Natuurwandeling Haagse Bos, Reigersbergen en Marlot (1½ uur).



Bij de VVV (The Hague Info Store) in de centrale bibliotheek zijn (naast de verkoop
wandelboekjes en plattegronden) ook deze gratis wandelfolders verkrijgbaar:
– Herinneringsroute Atlantikwall (vanaf de Sportlaan tot Madurodam of andersom).
– Nieuwe Haagse School (5 verschillende folders van 5 verschillende wijken, zoals
Rustenburg Oostbroek, Marlot etc).
– Stadswandeling van Haags Stadsherstel.



Street Art The Hague – Binckhorst.



Haagse wandelroutes van The Hague Marketing Bureau.



Stadswandeling van Haags Stadsherstel.
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