HUDSON WALK

25 September 2022

RD: ga rechtdoor
Route 15 km
RA: ga rechtsaf
Start: 10.00 uur Hudson Beach Kijkduin
LA: ga linksaf
Let op U loopt op eigen risico
Volg gele pijlen (op straatmeubilair), behalve in het Hyacintenbos, daar gele bordjes met rode
pijlen volgen
ROUTE
LA: vanaf Hudson Beach trap op naar duinwandelpad
RD: op duinwandelpad langs busstation (= Hoek van Hollandlaan), straat oversteken trottoir
volgen;
LET OP met oversteken fietspad
RD: M.A. Vrijenhoeklaan oversteken naar Schapennatjesduin, wandelpad volgen
RD: voorlangs Bowlinghal (=Wijndaelerduin)
LA: einde weg (=Wijndaelerweg)
RA: Ockenburghstraat in
RA: na 200 meter (naar Crematorium Ockenburg), direct weer RA park in, wandelpad op
RD: na brug
RA: eind pad, achter villa Ockenburg langs
RD: fiets- wandelpad oversteken en gravelpad vervolgen
RA: brug over Hyacinthenbos in, DAAR GELE BORDJES MET RODE PIJLEN VOLGEN
RD: eind bospad, hek door en Monsterseweg oversteken en rechtdoor park in naar
woonhuizen
LA: 2e pad (waar bord staat voor hulpdiensten)
RA: na parkeerplaats fietspad volgen
RD: na verlaten bos (=Gravin Petronillalaan)
RD: weg oversteken en voetpad voorlangs flatgebouw volgen
RD: Dirk van Wassenaarlaan volgen tot eind
RD: Oostmadeweg oversteken naar Oostmadepad
RD: Einde pad Madeweg oversteken naar Ernst Hemmingwaypark
LA: na brug (=Thomas Mannsingel)
RA: eind rechtsaf (=Madepolderweg)
RD: bij stoplichten Nieuweweg oversteken
RA: Nieuweweg volgen
LA: direct na brug (=Wenpad)
RD: Wenpad
LA: bij 2e brug; brug over

RA: voetpad volgen (=Ter Leedepad)
LA: Abdis Immastraat
RA: bij stoplichten Poeldijkseweg oversteken
LA: na 100 meter is links de rust: HUDSON DEN HAAG ZUID (let op met oversteken)
NA RUST
LA: tegelpad volgen naar begin Uithofgebied
LA: linksaf Uithofgebied in
LA: bij splitsing links aanhouden (=Abraham Orteliuspad)
LA: 1e pad; dit pad steeds blijven volgen (langs volkstuinen)
LA: aan het eind, pad onderlangs de dijk volgen (naast Gemma Frisiuspad)
LA: eind en direct rechtsaf op wandelpad naast van Berckenrodepad, volgen tot het eind
LA: eind linksaf naar Nieuweweg
RD: bij stoplichten Nieuweweg oversteken
RD: dit pad, Mick Clavanpad, slingert door het gebied, maar steeds recht door lopen ( aan
uw rechterkant ziet u water ) tot Loosduinse Hoofdstraat
RD: Hoofdstraat oversteken naar park Ockenburg
RD: het park in,
LA: vóór villa Ockenburg en daarna rechts aanhouden om villa heen
RD: na brug rechts het wandelpad volgen
RD: langs ingang camping en golfbaan
RA: na 100 meter rechts aanhouden; dit pad loopt schuin omhoog (is na clubhuis Golf
Ockenburgh)
RD: eind duinpad Wijndalerduin oversteken en daarna rechts aanhouden
RA: het hoge pad volgen
RA: bij splitsing rechts aanhouden (naar Hemels Gewelf)
LA: bij Hemels Gewelf links aanhouden
LA: trap afdalen naar M.A. Vrijenhoeklaan en deze oversteken ter hoogte van Haagse Beek
RA: rechtsaf trottoir volgen naast M.A. Vrijenhoeklaan
LA: na 100 meter linksaf Hoek van Hollandlaan
RD: uitlopen naar Hudson Beach
EINDE WANDELROUTE

