Fietsroute 5: 15 km
Vallei Meijendel – Scheveningen – Van Alkemadelaan – Clingendael – Duindigt – Ecoduct –
Fietsroute nr 10.
LA
RA
RD
RI
OV

Linksaf
Rechtsaf
Rechtdoor
Richting (bordjes ANWB)
Oversteken

De fietsroute begint bij boerderij Meijendel/Bezoekerscentrum Meijendel, Meijdendelseweg
40.
In het bezoekerscentrum Meijendel kunt u terecht voor informatie over het natuurgebied
Meijendel, de functies van het duin, de planten, de dieren en de waterwinning. Ook natuurpaden en boeiende routebeschrijvingen zijn in het centrum verkrijgbaar. Achter het bezoekerscentrum vindt u een duintuin met een deel van de flora van Meijendel.

Contact en openingstijden
Telefoonnummer 070-5117276. Van 1 april tot 1 november zijn de openingstijden als volgt:
Maandag
Dinsdag t/m zaterdag
Zondag

Gesloten
10.00 – 16.00 uur
10.00 – 17.00 uur

Let op: van 1 november tot 1 april is het centrum behalve op maandag ook op zaterdag
gesloten.
Start: Met het gezicht naar boerderij Meijendel, RA fietspad richting Scheveningen.
Bij T-splitsing LA, fietspad volgen richting Scheveningen.
Aan het einde van het fietspad passeert u de watertoren bij Scheveningen, een rijksmonument.
Deze monumentale toren is in 1874 gebouwd toen de Haagse Duinwaterleiding begon met het
winnen van drinkwater uit de duinen.
De watertoren, met de gedecoreerde boogramen en statige pilaren, is aan het eind van de 20e
eeuw gerestaureerd.

De toren wordt nog steeds gebruikt door het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en is niet
geopend voor het publiek.

Bij watertoren RD, fietspad volgen tot van Alkemadelaan. Bij kruising LA, RI Wassenaar.
U fietst nu op het voormalige tracé van de spoorlijn Scheveningen-Rotterdam. Op de hoek
rechts staat nog het voormalige stationsgebouw van de halte Wittebrug-Pompstation. De
Hofpleinlijn was de door de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij in 1907
aangelegde spoorlijn, die Scheveningen met Rotterdam Hofplein verbond. Verderop volgde
het tracé de huidige Landscheidingsweg. De laatste trein reed in 1953.

Bij de kruising RA, Oude Waalsdorperweg. Bij de verkeerslichten, van Alkemadelaan OV.
Aan de overzijde LA, van Alkemadelaan volgen.
Bij kruising Wassenaarseweg LA, RI Wassenaar Leiden. Na ± 50 meter fietspad aan de
linkerkant van de weg volgen. Bij T-splitsing RD.
Bij het ingaan van het bos passeert u aan uw linkerkant het voormalige hoofdkwartier van
Seyss-Inquart, de Duitse rijkscommissaris van bezet Nederland in de jaren 1940-1945. Een
uitzonderlijk grote bunker, met muren van 3 meter dik beton. Het tentdak met dakpannen
diende als camouflage. Op het dak zijn twee torens zichtbaar voor luchtafweergeschut. Thans
in gebruik bij de Koninklijke Landmacht.

Na het bruggetje RD, van Brienenlaan. Bij de kruising LA, Waalsdorperlaan.
Aan de rechterkant ziet u tussen de bomen de renbaan Duindigt. Duindigt werd op 19 mei
1906 op het gelijknamige landgoed geopend, toen nog enkel als renbaan. In 1906 verhuist de
baan noodgedwongen naar landgoed Duindigt, de oude renbaan in het Park Clingendael
moest wijken voor de spoorlijn Scheveningen-Rotterdam!! Duindigt is een baan voor draf- en
rensport. Het drafcircuit werd er in 1940 aan toegevoegd.
Een bekende ren is die om de Wassenaarse Pauw, een ren over 1900 meter waaraan een
zilveren pauw als wisseltrofee verbonden is. Een initiatief uit 1969 van de toenmalige
burgemeester van Wassenaar, de heer Geertsema. De prijs wordt jaarlijks door de burgemeester van Wassenaar uitgereikt.

Let op de gevel van nr.22, tegen de dakrand. De afbeeldingen herinneren aan een
aannemersbedrijf dat hier gevestigd was.
Bij rotonde RD, Groenendaal. Na de bocht naar links, RA fietspad RI Scheveningen Kijkduin.
Het fietsviaduct annex ecoduct. Niet alleen fietsers kunnen zo veilig over de Landscheidingsweg heen, maar ook ruiters en allerlei dieren die in het gebied rondtrekken. Het gaat om
kleine dieren, zoals padden en duinhagedissen.
Bij T-splitsing RA, Oude Waalsdorperweg.
Fietspad 10. Om het gebied van de Waalsdorpervlakte, behalve voor wandelaars, ook
toegankelijke te maken voor fietsers, is een fietspad aangelegd tussen het fiets-ecoduct over
de Landscheidingsweg en de vallei Meijendel.

Op de Waalsdorpervlakte bevindt zich het monument Waalsdorp, dat uit twee gedeelten bestaat: het monument zelf, bestaande uit een eenvoudige betonnen rand met de tekst '1940 1945', een tegel met de tekst: 'Hier brachten vele landgenoten het offer van hun leven voor uw
vrijheid. Betreed deze plaats met gepaste eerbied' en achter het monument vier fusillade-

kruisen. Vanaf het voetpad onderaan het duin met de Bourbonklok is het een klein stukje
lopen.

Het andere deel van het monument bestaat uit de, vanaf het fietspad zichtbare Bourbonklok.
Deze is op 30 april 1959 in gebruik genomen en vormt sindsdien een belangrijk onderdeel van
de Dodenherdenking. De tekst op de rand van de herdenkingsklok is van prof. mr. R.P.
Cleveringa:
IK LUID TOT ROEM EN VOLGING VAN DIE HUN LEVEN GAVEN TOT WERING VAN
ONRECHT, TOT WINNING DER VRIJHEID EN TOT WARING EN VERHEFFING VAN AL
NEERLANDS GEESTELIJK GOED.
Bij T-kruising LA, fietspad volgen tot boerderij Meijendel, waar u eventueel kunt genieten
van een verfrissing.

