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Van Goudsbloemlaan naar George Maduroplein
Het paneel ‘Goudsbloemlaan’ vindt u op de kruising
van de Kwartellaan met de Segbroeklaan
Ga rechtdoor over het Prof. Landsteinpad
Sla rechtsaf naar het Dr. Bastingpad
Sla linksaf en volg het Dr. Bastingpad
Ga de tweede afslag links en volg het Dr. Bastingpad
Vervolg uw weg over het Dr. Bastingpad
Steek de Goudenregenstraat over
Sla voor het water rechtsaf
Het paneel ‘Goudenregenstraat’ vindt u aan uw linkerhand
Ga rechtdoor over de Goudenregenstraat
Steek de Segbroeklaan over
Sla linksaf naar de Hanenburglaan
Het paneel ‘Hanenburglaan’ vindt u aan uw linkerhand
Vervolg uw weg over de Hanenburglaan
Sla linksaf naar de Ieplaan
Houd links aan
Het paneel ‘Ieplaan’ vindt u aan uw linkerhand
Sla rechtsaf de Segbroeklaan in
Ga de eerste afslag rechts naar de Conradkade
Houd rechts aan
Het paneel ‘Sluis Verversingskanaal’ vindt u aan uw
rechterhand
Ga rechtdoor over de Conradkade
Steek de Conradkade over
Sla linksaf naar de Groot Hertoginnelaan
Het paneel ‘Obrechtstraat’ vindt u aan uw linkerhand
bij de ingang van de Obrechtstraat
Vervolg uw weg door de Groot Hertoginnelaan
Sla linksaf naar de 2e Sweelinckstraat
Het paneel ‘Maranathakerk’ vindt u aan uw linkerhand
Vervolg uw weg door de 2e Sweelinckstraat
Sla rechtsaf naar de Lübeckstaat
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Het paneel ‘Lübeckstraat’ vindt u aan uw linkerhand
Sla linksaf naar de Valeriusstraat
Sla rechtsaf naar het Stadhoudersplantsoen
Hier vindt u het Stadhoudersplantsoen
Vervolg uw weg door het Stadhoudersplantsoen
Steek de Stadhouderslaan over
Op de hoek vindt u de Martelaren van Gorcumkerk
Sla rechtsaf naar de Stadhouderslaan
Sla linksaf naar de R.J. Schimmelpennincklaan
Houd links aan en vervolg uw weg door de
R.J. Schimmelpennincklaan
Het paneel ‘Insulinde’ vindt u aan uw rechterhand
Ga rechtdoor over de R.J. Schimmelpennincklaan
Vervolg uw weg door de Andries Bickerweg
Sla linksaf naar de Alexander Googelweg
Sla linksaf naar de Johan de Wittlaan
Aan de rechterkant vindt u het Catshuis
Steek de Johan de Wittlaan over
Sla linksaf naar de President Kennedylaan
Sla rechtsaf naar de Stadhouderslaan
Het paneel ‘Museon’ vindt u aan uw rechterhand
Vervolg uw weg langs het Gemeentemuseum en het
Fotomuseum
Sla rechtsaf de Eisenhowerlaan in
Sla rechtsaf de Catsheuvel in
Hier vindt u Catsheuvel – Gemeentemuseum
Vervolg uw weg terug naar de Eisenhowerlaan
Sla rechtsaf naar de Eisenhowerlaan
Volg de weg langs het Europolgebouw
Het paneel ‘Eisenhowerlaan’ vindt u aan uw rechterhand
Sla rechtsaf het pad tussen de gebouwen in
Houd Europol en vervolgens Novotel aan uw rechterhand
Het paneel ‘World Forum’ vindt u achter het water, waar
het Churchillplein en de Johan de Wittlaan elkaar kruisen

Steek de Johan de Wittlaan over en sla rechtsaf
Sla de eerste straat rechtsaf de Adriaan Goekooplaan in
Vervolg uw weg door de Adriaan Goekooplaan
Het paneel ‘Andriaan Goekooplaan’ vindt u aan uw
rechterzijde
Vervolg uw weg door de Adriaan Goekooplaan
Aan het einde van de Adriaan Goekooplaan steekt u de
Scheveningseweg over en slaat u linksaf
Bij de kruising steekt u over
Het paneel ‘Scheveningseweg’ vindt u aan de linkerkant van het benzinestation
Ga rechtsaf de Prof. B.M. Teldersweg in
Houd het benzinestation aan uw linkerhand en ga het
voetpad op
Na het gebouw ‘Crowne Plaza Promenade’ gaat u de eerste
afslag linksaf
Ga vervolgens de tweede afslag links
Houd rechts aan en ga de Hoge Weg op
Voorbij het Monument Englandspiel houdt u rechts aan
Het paneel ‘Sandhaghe’ vindt u aan de rechterkant
Ga rechtdoor de Duinweg op en vervolg uw weg langs het
water
Sla rechtsaf de Haringkade in en vervolg uw weg over de
brug
Sla na de brug rechtsaf de Ver Huellweg in
Het paneel ‘Ver Huellbank’ vindt u aan de linkerkant
van de Ver Heullweg
Ga rechtdoor en sla vervolgens linksaf de
Prof. B.M. Teldersweg in
Houd Madurodam aan uw linkerhand
Het paneel ‘George Maduroplein’ vindt u op het George
Maduroplein
Bij het George Maduroplein bevindt zich een tramhalte,
hier vertrekt tram 9 richting het centrum

