
De grenzen opzoeken  

Deze avontuurlijke fietstocht combineert de cultuurhistorie van stad en landschap.

De fietstocht start bij het Loosduins Museum en voert dwars door het groen naar de duinrand.

 

Volgorde

start

Loosduins Museum 

Duur

3,5 uur

afstanD

10 kilometer

VOOr WIE?

Fietsers. Let op: 
soms moet je een 
klein stukje lopen 
door het gras.



De eerste grenspaal zie je vanaf het fietspad. Maar de 
tweede is zonder coördinaten niet te vinden. Voor deze 
fietstocht is stevige kleding geen overbodige luxe. net als 
een GPs-tracker. Want sommige palen op deze route zijn 
moeilijk te vinden. succes!

1
De tocht begint bij het Loosduins Museum, het 
museum van het voormalige dorp Loosduinen.  

Om de grens met Den Haag af te bakenen werden hier 
grenspalen gezet. Het mocht in zoverre niet baten dat 
Loosduinen uiteindelijk geheel geannexeerd werd door de 
grotere buurgemeente Den Haag. ter herinnering aan de 
vroegere zelfstandigheid zijn drie van de resterende 
grenspalen bij het kleine sympathieke museum gezet.  
Kijk voor de openingstijden op de website van het museum.

2
Waarom Den Haag Loosduinen annexeerde, wordt 
duidelijk als je op de fiets stapt richting Ockenburg. 

Je passeert moderne uitbreidingswijken met woningbouw, 
woningbouw en nog eens woningbouw. Via de Willem II 
straat kom je bij de Loosduinse uitleg. Daar ga je linksaf 
en op de t-splitsing volg je de Loosduinse Hoofdstraat. 
Deze gaat over in de Monsterseweg. Volg deze weg. 

3
Voorbij het tuincentrum sla je rechtsaf, het 
landgoed Ockenburg op. Dit park maakt deel uit 

van het nationaal Park Hollandse Duinen. Er is een 
speciale Beleefroute voor kinderen als app te downloaden 
op je mobiele telefoon of tablet om te voet het landgoed 
beter te leren kennen. Wil je verder met de fietstocht? 
Lees dan verder bij 4.

4
fiets door over de Monsterseweg. Deze weg gaat 
over in een fietspad, het solleveldpad. Dit pad kun 

je helemaal volgen tot de duinen. 

5
Vanaf de rotonde op de Machiel Vrijenhoeklaan 
gaat de tocht verder de duinen in, eventjes omhoog 

en dan naar links. Houd links aan. richting Monster staan 
langs het fietspad twee palen, waarvan één met een 
onbekende functie. De andere paal is een jachtpaal die het 
jachtgebied van Koning Willem II aangeeft. Deze paal kun 
je vanaf het fietspad niet meer zien.

6
fiets terug en volg de kustlijn tot je de Hoek van 
Hollandlaan bereikt. steek de weg over en volg 

het fietspad naar links. Het fietspad gaat over in het 
Pieter Pauluspad en dan het ruijs de Beerenbrouckpad.  
Je fietst hier nog steeds door het Koninklijk Jachtgebied. 
Hier kun je in de duinen weer een paal vinden. Die staat 
ook op de kaart aangegeven. Je kunt deze paal alleen te 
voet bereiken. 

7
uiteindelijk kom je uit op De savornin Lomanlaan. 
Hier ga je naar rechts, steek je de Machiel 

Vrijenhoeklaan over en ga je de Bosje van Pex in. Daar volg 
je de Evert Wijtemaweg. 

8
fiets door tot de korfbalclub. Daar sla je rechtsaf en 
als je het voetpad kruist ga je links het voetpad op. 

Hier zoek je een kleine paal met de letter D. Het is een 
ander type paal dan het type dat je in de duinen gezien 
hebt. Ook van deze paal is de functie onbekend.

9
Verlaat de Bosjes van Pex via de Daal en Bergselaan 
en ga linksaf. Houd de Bosjes aan je linkerhand en 

steek de sportlaan over, de Vogelwijk in. Ga rechtsaf de 
sijzenlaan in en rijd door tot aan de Kwartellaan. Hier sla 
je linksaf en fiets je helemaal rechtdoor tot aan de duinen. 
Je bevindt je hier nog steeds in het voormalige jachtgebied 
van de koningen, maar dat is nauwelijks voor te stellen 
doordat deze wildrijke duinrand in de 20e eeuw een 
Haagse woonwijk is geworden. 

10
Vanaf de halfronde parkeerplaats loopt een pad de 
duinen in. Ongeveer 10 meter het pad op en dan 

een paar meter rechts in het struweel is de laatste paal 
van de zoektocht: een D-paaltje.

Einde fietstocht.
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10 KILOMEtEr
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