
 

 

Mieke’s Waalsdorpsevlakte en Japanse Tuinroute 

 Bijna 40 km vanaf Rijnsburg ! 

 
Via centrum Rijnsburg , de Sandtlaan richting Katwijk gaan we naar 

de Cantineweg, door de duinen richting Panbos, bij Panbos oversteken 

en naar de Klip ! (Koffie pauze !) (7km.) 

Wandelpad rechts naast de Klip nemen. 

Bij bord Meyendal 5km. Rechtsaf: Jagerslaan. 

Rechtsaf bij Meyendal 3 km. : Groothaasbroekseweg (10 km.) 

Linksaf: lijsterlaan 

Rechts, niet de Koekoekslaan maar de Konijnenlaan, aan het einde 

rechtsaf bij de Kieviet oversteken en er langs gaan: Buurtweg ! 

(Of linksaf en schuin oversteken de Sophialaan nemen en dan linksaf 

de Buurtweg) 

Bij Sportcomplex Rogge… rechtsaf, langs de sportvelden klein paadje 

op, bruggetje over (bord Meyendal) pad volgen en dan de grote trap 

op ! 

Daarna linksaf en links aanhouden langs draadwerk, zandpad. 

Einde zandpad rechtsaf het schelpenpad op (15 km.) en volgen tot 

Waalsdorpse vlakte ! 

Terug rechts het pad volgen (paaltje met pijl) aan het eind grote weg 

oversteken en aan de linkerkant lopen, linksaf bos in dan kom je bij 

het benzinestation ! stukje verder is rechts het winkelcentrum 

(soep) 17,2 km. 

Uit winkelcentrum tussen de winkels door, Louis Gimberglaan in, aan 

het einde zie je bos Clingendaal, rechtdoor ! 

Vanuit Japanse tuin linksaf richting Wassenaarseweg, uit het hek 

linksaf en dan steeds rechtdoor weg in waar bord Wassenaar staat, 

prachtige laan tussen twee waters in. 

Vóór de fietsborden, voor de brug links het bos in helemaal langs de 

rand langs het water lopen tot einde dan rechtsaf bij fietsborden: 

Scheveningen, Wassenaar Duinrell, Katwijk. 

(Links zie je steeds golfbanen). 

Aan het eind bij de rotonde rechtdoor, Buurtweg. 

Bij stoplichten rechtdoor, (rechts Indisch restaurant), 1 ste straat 

rechts (Zijdeweg), rechtdoor bij stoplichten (vlakbij Bijenhorst ) 

Linksaf Spannerlaantje (22,4 km) Landgoederen route, hier 



 

 

steeds het fietspad volgen tot aan de Deyl in Wassenaar ! 

Ter hoogte van de Bosrand aan de rechterkant van de weg, gaan wij 

links en weer rechts, langs de Amerikaanse school en steeds 

rechtdoor ! 

De rest naar keuze of via het Valkenburgse meer en Valkenburg, of 

via de  Haagsche Schouw en het Rhijnhofweggetje naar het centrum 

van Rijnsburg terug ! 

 

Véél wandelplezier ! 

Mocht er iets niet kloppen dan hoor ik het graag ! 

Wandeluitje@hotmail.com 
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