Routebeschrijving Zwarte Marathon en Zwarte Wandelmarathon –10KM wandelen
De route is opgeslagen op www.afstandmeten.nl
http://afstandmeten.nl/index.php?id=1988523
kleur KWBN-pijlen: GROEN
ROUTETEKENING OP PAPIER ACHTEROP,
U loopt door Wassenaar en door Meijendel, en keert terug via de Waalsdorper Vlakte. Meijendel is
een beschermd duingebied ook gebruikt voor waterwinning. Bij ± km5 passeert u aan uw
rechterhand de toegang tot de gebieden Kijfhoek en Bierlap. Twee bijzondere gebieden van ZuidHollands Landschap (toegangsbewijs vereist; te kopen in de Tapuit, de drankpost), een apart bezoek
waard.
De Waalsdorper Vlakte, ook duingebied, is m.n. bekend van het Herdenkings monument aldaar
voor gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en de grote zwarte klok.
HRR clubhuis:
Groenendaal 11, 2244 BK Wassenaar, 070-3281025
Telefoon noodgevallen: +31- 6 - 546 421 45
Organisatie en enig contractpartij:
Stichting Den Haag Marathon (hrg: 55561454)
Postadres: Ruychrocklaan 151, 2597 EM, Den Haag, Nederland
Bankrekening 596590326
IBAN NL11ABNA0596590326
BIC ABNANL2A
Email: info@denhaagmarathon.nl
Parkeren: nabij HDM ( Theo Mann Bouwmeesterlaan 205 2597 GV Den Haag)
Vanaf daar is het kort lopen naar de HRR. Er wordt in de omgeving veel gecontroleerd op fout
parkeren, liever niet in de berm parkeren rondom de HRR en in de nabijheid HRR.
De route in woorden
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start
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richting
in gebouw HRR
gebouw uit
rechtsaf
hek door linksaf
linksaf
rechtdoor
rechtdoor

locatie
HRR Groenendaal 11, Wassenaar
Groenendaal
fietspad, Ruychrockpad
oversteken kruising Waalsdorperlaan/Groenendaal,
Buurtweg op lopen
viaduct op en over
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rechtdoor
bij rotonde bij parkeerterrein aan de linkerhand,
direct na viaduct, 2e afslag, rechtdoor in verlengde
van de oude richting.
2
rechtdoor
Zijdeweg oversteken, voetpad rechts bij voorkeur,
voetpad links is heel smal
2,9
drankpost
Bij Willem III Laan verzorging (links in de berm)
3
linksaf
bij einde van de Buurtweg Wilhelminaplein op,
rechts aanhouden richting Meijendel
rechtdoor
heuvel op
rechtdoor
tot parkeerplaats op duin
rechtsaf
boven bij parkeerplaats direct naar rechts,
parkeerplaats aan de linkerhand houden
rechtsaf
in de hoek van de parkeerplaats wandelpad op,
direct rechtsaf
linksaf
pad volgen tot T-splitsing, daar links naar de top
rechtsaf
naar de top, uitzichtpunt
keren
uitzichtpunt
rechtsaf
oorspronkelijke pad voor het keerpunt vervolgen
rechtsaf
aan het einde, bij T-splitsing rechts
linksaf
bij T-splitsing linksaf
rechtdoor
langs de rand van gebied blijven lopen, aan uw
rechterhand besloten gebied Bierlap en Kijfhoek,
alleen toegankelijk met een pas, de mooiste
gebieden van Dunea (vrijwel geen paden daar,
Natura 2000 gebied)
rechtsaf
bij T-splitsing rechtsaf
rechtsaf
bij T-splitsing rechtsaf
5
linksaf
bij stenen weg linksaf, rechtsaf is ingang Bierlap en
Kijfhoek
rechtsaf
hoofdvoetpad op richting Boerderij
6
rechtdoor
rechtdoor
fietspad oversteken, pad buigt af naar rechts richting
Boerderij
rechtdoor
naar ontmoetingscentrum (hier zijn overigens ook
passen te koop voor Bierlap en Kijfhoek)
drankpost
in Tapuit (ontmoetingscentrum) verzorging
rechtdoor
langs het restaurantgedeelte de Meijendelseweg
weer op weg van de Boerderij
rechtdoor
langs parkeerterrein
rechtsaf
na parkeerterrein
7
rechtsaf
vlak voor het einde van het pad (fietspad-T-splitsing
in zicht) rechtsaf voetpad op (redelijk nieuw)
linksaf
bij Tsplitsing voetpad, nog in bos, niet bij fietspad
rechtdoor
fietspad oversteken, voetpad, aangestampte
schelpen op
2
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8
rechtdoor
heuvel in het pad wel bekend als Hamburger Hill bij
de renvereniging
rechtdoor
voetpad buigt af naar rechts
rechtdoor
fietspad oversteken, smal voetpad op, slingert
enigszins langs het lager gelegen fietspad
rechtaf
bij boord grens Meijendel resp. Waalsdorpervlakte,
voet-fietspad gaan volgen richting het monument
(de grote zwarte klok)
schuin links
voetpad op buigt verder naar links
9
rechtdoor
rechtdoor
linksaf
vlak voor hek parkeerterrein voor u, linksaf, hek aan
rechterhand houden
rechtsaf
pad (nieuw) omhoog, duin op naar brug over
Landscheidingsweg
linksaf
voet-fietspad op naar de brug
rechtdoor
brug over
10
rechtdoor
Groenendaal en Theo Mann Bouwmeesterlaan
oversteken, Groenendaal op lopen
linksaf
terrein HRR in lopen
finish
clubgebouw HRR
De afstanden zijn uitgemeten via Afstandmeten. In werkelijkheid zullen er altijd afwijkingen zijn,
m.n. te wijten aan langs de waterlijn lopen, niet een rechte weg en iets uit de getekende route.
De aangegeven afstandpunten zijn een indicatie, voor een exactere aanduiding zie de link op
Afstandmeten.
Afstand meten is een uitbreiding op Google Maps
Met het benaderen van die pagina is de route te downloaden
Via de genoemde link van Afstandmeten is een App te downloaden voor Iphone en een App voor
Android
Importeren van de route
Je kunt nu de route uploaden uit verschillende bestanden. Alleen de punten van de route worden
ingelezen. Omdat Google Maps niet meer dan ca 400 punten aankan worden overbodige punten
(slim) gefilterd. Het inladen kan even duren als het bestand veel punten bevat.






GPX: generiek formaat
KML/KMZ: Google bestandsformaat (niet/wel gezipped)
CSV: komma gescheiden bestand (per regel latitude, longitude)
TCX: Garmin trainingsbestand
GPS/NMEA: NMEA bestandsformaat

Verzamelen: the Hague Road Runners, Groenendaal 11, Wassenaar.
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Voor alle duidelijkheid, we vertrekken van en komen aan bij het clubhuis van HRR. U kunt de
kleedkamers en douches van de vereniging gebruiken. Uw kleren en zaken kunt u achterlaten in het
clubhuis, zij het dat uw eigendommen niet bewaakt worden tijdens uw afwezigheid; de kleedkamers
zijn toegankelijk voor anderen. Die zondag (deel van de dag) is de bar van de vereniging bemand
door leden van de vereniging en gewoon open.
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