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TeVoet Wandelroute 039c: Wassenaar - Leidschendam 

Algemeen: Eigenlijk meer een soort stadswandeling over oude landgoederen, door parken en fraaie 

groenstroken. Passeert allerlei bezienswaardigheden, is nu eens stil en landelijk, dan weer stedelijk. 

Voetpaden van uiteenlopende aard, onverhard, half verhard, ook wat asfalt. 

Start: bushalte Burchtlaan in Wassenaar. 

Eindpunt: metrostation Leidschendam/Voorburg. 

Lengte wandeling: lijnwandeling van 16 km. 

Horeca: Leidsche Straatweg (na 7 km) en in Voorburg (centrum). 

 

Routebeschrijving:  

Vanaf de bushalte de Burchtlaan in richting brug (ZO). Direkt over de brug (Prinses Marielaan) 

rechtsaf pad direct langs de wetering. Het water volgen, pad maakt bocht naar links. Aan het einde 

van het pad rechtsaf, brug passeren, op splitsing rechts aanhouden en over een brug naar de 

Paauwlaan. Linksaf op de Paauwlaan, en eerste (fiets)pad rechtsaf (richting knp 93), maar dan het 

eerste voetpad rechtsaf (ongemarkeerd). steeds rechts houden en opnieuw op het fietspad 

(gemarkeerd) en rechts naar knp 93. Nog even rechtdoor, maar vrijwel direkt hierna rechts een 
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voetpad in (naar rechts) en uitkomen op breed pad (Landgoed Hartenkamp). Linksaf, en waar het pad 

bij een vijver naar links afbuigt naar rechts. Ook op de volgende splitsing rechts aanhouden. Brugje 

over en uitkomen bij water. Linksaf, brugje, rechtdoor, een villa passeren (Landgoed De Wiltzanck) en 

via weer een brug uitkomen op een weg (Rust en Vreugdlaan). Linksaf (gemarkeerd, ri knp 91).  Bocht 

naar rechts (Menkenlaan) en uitkomen bij de ingang van Park Rust en Vreugd.  

Eerste bospad links (ongemarkeerd), derde rechts, rechtdoor, halfverhard pad kruisen, op een 

tweesprong naar links en uitkomen op een breder pad. Rechtsaf, fietspad oversteken en rechtdoor 

het bos in. Brug passeren en direct rechts aanhoudennaar een sloot. Pad volgen (bocht naar links) en 

steeds zoveel mogelijk het water volgen onder geboomte. Na het brugje (rechts) markering volgen 

naar knp 91 en knp 87.  Daarna richting 33, maar waar het fietspad na de bebouwing opnieuw het 

bos in gaat (Landgoed de Wittenburg) en op een viersprong de markering linksaf aangeeft, rechtsaf 

gaan een bospad in. Weg kruisen, rechts houden en opnieuw op het fietspad uitkomen. Rechtdoor 

over dit pad (Sparrenlaantje) naar knp 33.  en richting knp 23, maar waar de routemarkering na het 

Louwmanmuseum maar rechts gaat, linksaf (Landgoed Reigersbergen) en steeds links aanhouden en 

uitkomen op de Leidsestraatweg. (Horeca Chalet ten Bosch rechts)  

Linksaf op de Leidsestraatweg en tegenover Chateau Blue middelste pad rechtsaf (Kleine Steekslag). 

Dit blijven volgen en met een bocht naar links de Leidsestraatweg oversteken. Daarna direkt linksaf 

en links van de waterpartijen blijven. Als het pad aan het einde terugbuigt naar rechts, linksaf 

(netwerk richting knp 86). Op het fietspad rechts en uitkomen op de Bezuidenhoutseweg. 

Oversteken en op het voetpad langs het water van de Carel Reinierszkade verder. Aan het einde van 

deze weg oversteken, linksaf brug over en direct rechtsaf op de graskade (ongemarkeerd). Weg 

oversteken (Het Kleine Loo) en verder op de volgende graskade en uitkomen op de IJsclubweg. 

Rechtsaf naar knp 22 en (via fietspad) richting 76. Na de spoorwegviaducten schuin links het park in 

(ongemarkeerd) en steeds zoveel mogelijk het midden van het park aanhoudend langs de 

waterpartijen en over de brugjes. De Bruiinings Ingenhoeslaan en de Monseigneur van Steelaan 

oversteken. Aan het einde naar rechts en uitkomen op de Spinozalaan. Linksaf en na de vijver weer 

linksaf naar het beeld van Spinoza. Rechtsaf, Prins Bernardlaan oversteken en voetpad volgen rechts 

van de waterpartij Vliegermolen (ongemarkeerd). Aan het einde (voor de Broeksloot) rechtsaf, linksaf 

fietsbrug over, fietspad oversteken, voetpad in. Boogje naar links, dan rechtsaf Noordenburglaan 

over, en linksaf pad volgen naar knp 73 en verder naar knp 27. Linksaf de brug over en direct linksaf 

over het voetpad langs de Trekvliet naar het metroviaduct. Rechts trap op, links de vliet over, aan de 

andere zijde naar beneden en markering (knp 73) volgen naar metro station Leidschendam - 

Voorburg. 

 


