
Puzzeltocht door het Haagse Bos

ADVIES LEEFTIJD

Voor alle leeftijden. Geschikt 
voor kinderen van 8 tot 15 jaar

AFSTAnD

1,8 kilometer

Duur

60 - 75 minuten 
(heen en terug)

OPEnBAAr VErVOEr

Bus: 90, 385, 386, 444. Uitstappen bij 
Louwman museum.

AuTO

Het Louwmanmuseum heeft een eigen 
parkeergarage. Daar kun je voor 5 euro 
parkeren. Let op: de parkeerplaatsen 
zijn beperkt.

Meet uit hoeveel passen je nodig hebt om 100 meter af te leggen. Zo vind je

de volgende paal makkelijker. Maar let op: de palen 2.4, 2.6, 2.8, 3.0 en 3.3 ontbreken. 

Hier moet je dus 200 meter voor overbruggen. En... paal 3.7 is een hele moeilijke!



Start vanaf Louwman Museum
Het eerste paaltje vind je op een steenworp afstand van 
Château Bleu résidence, aan je rechterhand. Dit betonnen 
hectometerpaaltje is nummer 3.8. Vanaf hier tel je af. 
Dit betekent dat de volgende paal 3.7 is, daarna 3.6 
enzovoorts. De route eindigt bij de ijzeren kilometerpaal 
2.0. Het is een gietijzeren paal uit 1861 van de Haagse 
ijzergieterij “Prins van Oranje”.

Start vanaf Centrum Zuid
Vanaf Centrum Zuid ga je het bos in vanaf de Boslaan. 
Daar vind je de eerste kilometerpaal met nummer 2.0 
na ongeveer 200 meter aan je linkerhand. Het eerste 
hectometerpaaltje, nummer 2.1, steekt nog maar net 
boven de grond uit en is daardoor niet heel makkelijk te 
zien. Hierna gaan we op zoek naar 2.2, 2.3, enzovoorts. De 
route eindigt bij paaltje 3.8.

Over het Haagse Bos en de Leidsestraatweg 
Het Haagse Bos is geen aangelegd park maar een 
overblijfsel van het jachtgebied van de middeleeuwse 
Graven van Holland. Al vanaf de 16de eeuw heeft het bos 
een meer publieke functie. Een mijlpaal in de geschiedenis 
van het Haagse Bos en van de natuurbescherming in 
nederland is de Acte van redemptie. Deze wet, in 1576 
ondertekend door Willem van Oranje, bepaalde dat er in 
het bos geen bomen meer gekapt mochten worden. Het 
bijzondere is dat deze Acte vandaag de dag nog steeds van 
kracht is.

Voor de aanleg van de Leidsestraatweg hoefden geen 
bomen gekapt te worden. Deze route van Den Haag naar 
Leiden, beide aanzienlijke grafelijke residenties, loopt hier 
al sinds mensenheugenis. De verharding met klinkers is 
uiteraard wat minder lang geleden. 

Wandeling 2   
1,8 kILOMETEr


