
Midden in Den Haag, maar toch helemaal weg van alle 

drukte, vond redacteur Rachel Lancashire deze bijzondere 

theeschenkerij. Met uitzicht op zwanen en roeibootjes, raakte 

ze onder de indruk van omgeving, sfeer én bediening. 

2 
mooie 
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een 
verborgen 
juweel 

theeschenkerij de waterkant
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Wanneer ik het Westbroekpark be-
reik, heb ik driekwart van mijn lange 
stadwandeling door Den Haag in mijn 
benen zitten. Tijd voor een pitstop bij 
Theeschenkerij De Waterkant, een 
bijzondere plek aan het water, midden 
in het park. Ik smácht naar een lekkere 
koffie verkeerd. Doordat de weg naar 
de theeschenkerij niet heel duidelijk 
aangegeven staat, voelt het een beetje 
als mijn eigen ontdekking wanneer 
ik na wat ronddolen in het prachtige 
Engels aandoende landschapspark 
eindelijk het paadje vind dat naar De 
Waterkant leidt. 

Een poes komt me tegemoet en begint 
me ijverig kopjes te geven. Dat is nog 
eens een welkom. Op het graster-
ras aan het water zitten wat mensen 
op bankjes te spelen met kinderen en 
honden. Het is prachtig weer, het is 
nog rustig en ik verheug me enorm op 
mijn welverdiende koffiepauze. Maar 
dat gaat nog even niet lukken, blijkt als 
ik naar het houten Hans-en-Grietje-
gebouwtje loop waarin de theeschen-
kerij huist. Want de luiken (uiteraard 
met uitgesneden hartjes) zitten nog 
potdicht. Volgens de website zijn ze 
van Koninginnedag tot Prinsjesdag 
geopend vanaf tien uur ’s ochtends, 
dus ik snap het even niet. Ik plof neer 
op een bankje; dan maar gewoon even 
uitrusten en ergens anders koffie zien 
te scoren. 
 
Ik zit nog niet, of er komt een vreselijk 
vrolijke jongen aangesjeest op een fiets. 
Hij verontschuldigt zich voor zijn late 
komst (hij had een goede reden) en 
heeft binnen een half uur niet alleen 
de tent opengegooid en mij van koffie 
voorzien, hij bakt en passant ook nog 
tosti’s, serveert soep, voert de poes (die 
‘Poes’ blijkt te heten), verhuurt roei-
boten en is zó aanstekelijk charmant 
dat hij iedereen voor de rest van de 

Ander HAAgs  
bootje Huren? 
Behalve bij de De Waterkant, kunt u 

ook op deze plaatsen in Den Haag zelf 

een boot huren of u laten rondvaren: 

*  In het Zuiderpark zijn kano’s en  

waterfietsen te huur bij 

Kanoverhuur Zuiderpark, 

Johanna Naberweg 5 in Den Haag, 

06-16 01 40 50  

of www.kanoverhuurzuiderpark.nl.  

*  In de zomermaanden kunt u een 

rondvaart rondom het centrum maken 

in open boten. 

De afvaart is bij het Havenkantoor 

aan de Bierkade, tel. 070-445 18 69 

of www.ooievaart.nl. 
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dag goeie zin bezorgt. Als ik even met 
hem praat terwijl hij in de keuken de 
lunch van vandaag en de barbecue van 
morgen regelt, vertelt hij over De Wa-
terkant. Hij straalt zó’n heerlijke stres-
sloosheid uit, dat ik ook helemaal ‘zen’ 
word. Het kan me eigenlijk niet eens 
meer schelen dat ik het routekaartje 
waarop de rest van mijn wandeling 
staat aangegeven ergens onderweg ver-
loren blijk te zijn. 

Ik neem gewoon nog een koffie ver-
keerd (lekker!) en loop van het terras 
naar de steiger. Daar liggen kleine, 
groene roeibootjes afgemeerd. Een 
aantal is inmiddels uitgevaren, maar er 
liggen er nog een stuk of vijf koddig 
te dobberen. Ze hebben grote namen 
voor zulke kleine bootjes: Bismarck, 
Doorman, Titanic... Er is ook een klein 
pontje dat door middel van een trek-
kabel naar de overkant gedraaid kan 
worden. De meeste bezoekers van De 
Waterkant komen namelijk niet via het 
Westbroekpark, maar lopen de Haring-
kade op tot de overkant van het terras, 
roepen dan naar de overkant of iemand 
het pontje even wil overvaren, stappen 
in, en worden binnengehaald. Een heel 
rustgevende en tegelijk sociale manier 
om te reizen, dunkt me. Als mijn twee-
de koffie ook op is, is het weer tijd om 
in de benen te gaan. Ik loop nog even 
terug het park in en vind warempel 
mijn verloren routekaartje. Dan vraag 
ik mijn nieuwe vriend of hij me even 
wil overzetten met het pontje. Tussen 
alles door heeft hij daar ook nog wel 
tijd voor. Een minuutje later sta ik aan 
de overkant. Terug in de gewone we-
reld. 

De Waterkant is tussen Koninginnedag en 

Prinsjesdag dagelijks geopend van 10.00 tot  

21.00 uur.

Adres Westbroekpark, t.o. de Haringkade in Den 

Haag, tel. 070-350 28 63, www.dewaterkant.nl.

De wandeling is aangegeven met rood-witte 

markeringen. Soms makkelijk over het hoofd 

te zien, maar in combinatie met het kaartje 

goed te volgen. 

Vanaf Den Haag Centraal steek ik meteen 

schuin rechts de Bezuidenhoutseweg over, 

richting Haagse Bos. Halverwege het Haagse 

Bos, merk ik dat ik in een echt bos loop. Je 

hoort de auto’s nog wel, maar je ziet niets 

van de stad. Even verderop wacht me nog 

een verrassing: Paleis Huis Ten Bosch! Ik 

loop links langs het paleis het bos weer 

uit, langs koffiehuis Ten Bosch. Ik steek 

de Leidsestraatweg over, en dan recht-

door over het paadje langs de sportvelden 

(Waalsdorperweg), over een paar bruggetjes 

en langs een paar huizen. Dan linksaf (Van 

Brienenlaan) richting Landgoed Clingendael. 

Weer zo’n prachtig onverwacht park; heerlijk 

rustig met hier en daar een jogger of zo’n 

echt Haags dametje met een hondje. Bij 

het theehuis raak ik de markering even 

kwijt, maar ik zigzag op eigen inzicht re-

delijk de goede richting het park uit (Cees 

Laseurlaan). Na een poosje stappen langs 

het Uilenbos steek ik de verkeersweg over 

(Van Alkemadelaan), even de bewoonde we-

reld in (Pompstationweg) en bij de kruising 

(Doorniksestraat) duik ik het groen weer in. 

Ik vergeet op de markeringen te letten, maar 

loop op goed geluk min of meer diagonaal 

het park door en kom warempel volgens 

plan uit op de splitsing (Brusselselaan en 

Badhuisweg). Even rechtdoor, dan linksaf 

(Nieuwe Duinweg) en dan linksaf (Kapelweg) 

het Westbroekpark in. Ook hier let ik weer 

niet op de markeringen, maar drentel ge-

woon rond door het prachtige park en de 

rozentuin. Bij Theeschenkerij De Waterkant 

neem ik een welverdiende pauze. 

stAtig HAAgs
Het is maar goed dat ik een beetje uitgerust 

ben als ik de route vervolg, want nu moet er 

geklommen worden. Na de Haringkade over-

gestoken te hebben, klim ik over de Duinweg 

tot het hoogste punt – weer lekker veel 

groen – en daal door het bos naar beneden 

tot ik uitkom op een splitsing (Hogeweg). 

Dan daal ik met de bocht mee linksaf verder 

naar beneden, het Van Stolkpark in. Het 

is er stil en dichtbegroeid. Voordat ik de 

verkeersweg oversteek (Prof. Teldersweg), 

sta ik even stil bij het onder bloemen be-

dolven Indisch Monument. Inmiddels voel 

ik mijn benen, maar ik ruik de stal. Ik ver-

dwaal nog heel even als ik de 

Scheveningse Bosjes 

(Scheveningseweg) uit kom, maar vind met 

hulp van een meneer bij de bushalte toch de 

rood-witte route terug. 

Het volgende stadium in de wandeling 

is aangebroken: niet meer zo veel groen 

maar lekker statig Haags: het Vredespaleis, 

auto’s met CD-nummerborden, grote hui-

zen met hekken... Op de kruising (Laan van 

Meerdervoort en Javastraat) loop ik recht-

door (Zeestraat) en dan linksaf (Sophialaan). 

Vervolgens Plein 1813 recht over (nog steeds 

Sophialaan) en dan rechtsaf (Nassaulaan), 

over de brug linksaf (Mauritskade) en dan 

rechtsaf de Denneweg in. Hier gooi ik mijn 

kaartje in de prullenbak. Ik ken de weg terug 

naar het station verder wel en zelfs als ik de 

bordjes mis, is er geen man overboord. Hier 

zijn winkels! Op naar de Bijenkorf!

wAndelen   |   wAndelen   |   wAndelen   |   wAndelen   |   

slingerend door hoffelijk groen
Het is moeilijk te geloven, mAAr de wAndeling ‘den HAAg in Het 
groen’ leidt u door de stAd zonder dAt u Het idee Hebt dAt u 
in een stAd bent. redActeur rAcHel lAncAsHire bewAndelde de 
rood-witte route: een ‘ketting’ vAn oude buitenplAAtsen, pArken, 
voormAlige jAcHtgebieden, pAleistuinen en lAndgoederen.

route den HAAg in Het groen

* Aantal kilometers ca. 15 * Start- en eindpunt Den Haag Centraal Station * Parkeren 

Parkeergarage Centraal, Babylon of Malieveld (betaald) * Openbaar vervoer Den Haag Centraal Station * Eten/drinken Koffiehuis Ten Bosch in Haagse Bos, Theehuis in Park Clingendael, Theeschenkerij in Westbroekpark 

en veel horeca aan het einde van de wandeling * Honden: niet toegestaan in Westbroekpark
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voordelig vAren
Tegen inlevering van deze bon krijgt u 50% 

korting op de huur van een roeiboot bij De 

Waterkant. Deze aanbieding geldt op door-

deweekse dagen en tijdens de openings-

tijden van de Waterkant in 2009 (niet in het 

weekend en op een nationale feestdagen). 

Graag vooraf reserveren via tel. 070-350 28 

63. Een identiteitsbewijs is nodig als borg. 

libelle   |   libelle   |   libelle   |   libelle  
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Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen   |   Fietsen

U verlaat het station vanuit de stationshal 

en steekt het stationsplein over. Neem het 

fietspad op de Bezuidenhoutseweg, dit fiets-

pad ligt aan de overkant kant van de weg. 

Ga rechtsaf, u rijdt nu aan de linkerkant van 

de weg. Sla na de stoplichten linksaf, de 

Boslaan in en daarna meteen rechtsaf, het 

fietspad op dat door het Haagse Bos loopt. 

Neem na de brug het tweede pad links en 

ga na de volgende brug rechtsaf. Volg dit 

fietspad rechtdoor, steek de voorrangsweg 

over en blijf het fietspad volgen. U rijdt langs 

Paleis Huis ten Bosch, sinds 1981 het woon-

paleis van onze koningin. 

Rijd door tot aan de Benoordenhoutseweg, 

steek deze over en fiets rechtdoor de 

Waalsdorperlaan in. U passeert Duindigt, 

de renbaan waar het op zondag een drukte 

van belang is. Rijd op de kleine rotonde die 

volgt rechtdoor en ga bij wegwijzer 64840-1 

rechtsaf. Volg de weg over het viaduct en 

passeer het TNO-gebouw aan uw rechter-

hand. Vervolg de weg en sla na de bocht 

rechtsaf. Er wordt aangegeven dat dit een 

doodlopende weg is, maar voor fietsers geldt 

dit niet. 

Sla bij wegwijzer 9614-2 rechtsaf het duinwa-

tergebied Meijendel in. Vlak voor de afslag 

ligt een koffiehuis waar u iets kunt drinken en 

een broodje kunt eten. Het fietspad door de 

duinen is ongeveer zes kilometer, een prach-

tige route met op verschillende plekken de 

mogelijkheid om linksaf naar zee te gaan. Al 

aan het begin van dit fietspad passeert u een 

watertoren. Laat deze rechts liggen en volg 

het fietspad en de borden naar Wassenaarse 

Slag. Bij de T-splitsing hebt u de mogelijkheid 

om linksaf naar het strand te gaan, tegenover 

u ligt hotel restaurant Duinoord, maar onze 

route gaat rechtsaf. 

lAndgoed clingendAel 
Volg het fietspad tot de rotonde, hier ligt 

Paviljoen De Klip, voor koffie en brood-

jes. Iets verderop aan deze route vindt u 

Pannenkoekhut De Schulpwei. U houdt bij 

de rotonde rechts aan, richting Wassenaar 

en slaat bij de stoplichten rechtsaf, de Storm 

van Gravenzandeweg in. Vervolg de route 

en sla bij wegwijzer 18861-1 rechtsaf de 

Jagerslaan in. Volg deze laan, steek de voor-

rangsweg over en ga naar rechts. Fiets na 

30 tot 40 meter naar links, de Lijsterlaan 

in. Houd op de viersprong schuin rechts en 

neem de Konijnenlaan. U rijdt nu door een 

luxe woonwijk tot aan een voorrangsweg. Sla 

links af, u rijdt nu langs de voorrangsweg en 

neem de eerste weg rechts, de Sophialaan. 

Ga op de viersprong linksaf en volg het fiets-

pad langs de Buurtweg. Vervolg deze weg 

tot u bij het viaduct komt over de provinciale 

weg (N 440). 

Voor het viaduct liggen aan uw rechterhand 

de hockeyvelden van Groen-Geel en links 

is Flamingo Paradise, een Chinees-Indisch 

restaurant. 

Steek het viaduct over en vervolg de weg 

rechtdoor. Ga op de rotonde linksaf, de 

Waalsdorperlaan in en sla na huisnummer 

7 rechtsaf, de Brienenlaan in. Volg het fiets-

pad over de brug en door het bos tot u na 

het bos aan uw rechterhand de ingang van 

Landgoed Clingendael ziet. Sla linksaf de 

Laan van Clingendael in. Steek de drukke 

Benoordenhoutseweg over, ga over het 

bruggetje en sla in het bos op de kruising 

rechtsaf, het fietspad op. Ga aan het einde 

rechtsaf en steek de voorrangsweg over. 

Houd na 50 meter rechts aan, het fietspad 

op. Ga op de tweede viersprong (iets ver-

derop ziet u rechts een bruggetje) linksaf. 

Steek een klinkerweg over en rij rechtdoor 

over de brug. Sla na de brug direct rechtsaf, 

daarna weer rechts en vervolgens links over 

een bredere brug tot aan een voorrangs-

weg. Ga hier linksaf het fietspad op en sla 

bij de kruising (bij stoplichten) rechtsaf de 

Bezuidenhoutseweg op. Daar ziet u aan uw 

linkerhand het Centraal Station, het eindpunt 

van deze fietstocht.

duinen, water en het 
chique wassenaar
wAt een AFwisselende FietstocHt! AAnvAnkelijk Fiets u door 
lommerrijke stAdspArken, mAAr bij de duingebieden meijendel 
en HollAnds duin lAAt u de stAdsbescHutting ver AcHter u. 
de ‘mooie stAd AcHter de duinen’-route biedt u bovendien 
een kijkje in de luxe lAnen vAn wAssenAAr.

routes mooie stAd AcHter de duinen

* Aantal kilometers 28 * Start- en eindpunt Centraal Station Den Haag * Parkeren in centrum van 

Den Haag (betaald) * Openbaar vervoer naar Den Haag Centraal Station * Eten/drinken Restaurant 

Duinoord, Wassenaarseslag 26, tel. 0347-75 04 09. Of: Paviljoen De Klip, Katwijkseweg 2, 2242 PA 

Wassenaar, tel. 070-511 50 08. Of: Pannenkoekhut De Schulpwei, Katwijkseweg 7, 2242 PA Wassenaar, tel. 

070-511 22 15. * Fietsverhuur Rijwielshop Den Haag CS, tel. 070-385 32 35. (Neem in de stationshal de 

trap naast de toiletten.) 
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