
  FIETSROUTE - 26,4 km         5. De Haagse groene en gele streken

Een prachtige fietsroute langs buitenhuizen, over landerijen en langs het strand van de Noordzee en door het Haagse Bos. 
Voor ouders en voor kinderen (7 - 14 jaar). Inclusief een puzzeltocht!

ODE AAN HET HOLLANDSE LANDSCHAP

Start: De routebeschrijving start bij VVV Den Haag Route: Den Haag - Rijswijk - Leidschendam - Voorburg - Scheveningen
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1.  Oranjelaan- 
 verdwenen fabriek    

Wist u dat Vincent van Gogh meer 
dan 6 jaar in Den Haag heeft ge-
werkt en gewoond? 

Buiten schilderen deed Van Gogh 
vaak. In deze periode waren veel 
kunstenaars van de “Haagse 
School” buiten aan het werk. We 
gaan een mooie fietstocht maken 
door het gebied waar ook Vincent 
van Gogh regelmatig te vinden 
was. We beginnen in de stad. 
Vincent van Gogh maakte een 
tekening van een grote fabriek die 
op de Oranjelaan stond (afb. 1).

Kinderen

We gaan tijdens de fietstocht puz-
zelen en tekenen. Beantwoord de 
vragen en vul hieronder voor elk 
nummer (1 t/m 8) de letters in van 
het juiste antwoord. Je maakt dan 
een woord. 

Op de Oranjelaan stond een grote 
metaalfabriek. Veel fabrieken 
stonden langs het water of langs 
het spoor. Dat was nodig voor het 
vervoer van de goederen. In de 
19e eeuw komen veel mensen in 
onze stad wonen om te werken in 
fabrieken. Ze krijgen heel weinig 
betaald en moeten van zonsop-
gang tot zonsondergang werken. 
Ook kinderen moeten werken. 
Wanneer wordt de kinderarbeid 
voor kinderen tot 12 jaar in Neder-
land afgeschaft? 

Wanneer wordt de kinderarbeid 
voor kinderen tot 12 jaar in 
Nederland afgeschaft?
 8  R - 1874
 7  S - 1960
 6  G - Niet

Routebeschrijving (www.fietsknoop.nl)

De route is duidelijk aangegeven met de borden van de Fietsknooppunten. 
Deze borden zijn groen omrand. Op de laatste pagina van het boekje is 
een kaart met de route. Het makkelijkste is om de bordjes te volgen.

START: Spui 68, 2512 Den Haag VVV

Weg oversteken – Linksaf op Spui - Rechts naar de Amsterdamse Veerka-
de - Sla linksaf naar de Wagenstraat - Weg vervolgen naar de Stationsweg 
- Drukke weg, die je oversteekt is Oranjelaan. Vervolgens kom je op een 
soort ‘Boulevard’. Hier kan je even stilstaan.

1.  1882, tekening Fabriek Prins van Oranje, 
 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Duitsland, JH117, F925

Iets doorrijden. 

Het prachtige station Hollands Spoor heeft een koninlijke wachtkamer.
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‘Gij zult dat wel met mij eens zijn 
dat den Haag een zeer eigenaardige 
plaats is. Het is eigentlijk ’t 
centrum van de kunstwereld in 
Holland en tegelijk zijn de 
omstreken gevarieerd en zeer mooi, 
zoo dat men er altijd werken kan.’ 

Vincent van Gogh 
(1853-1890)



 De koninklijke wachtkamer is alleen op afspraak te bezichtigen en is
helemaal aan de rechterkant van het station Hollands Spoor. 
Via https:// www.artifex.nu kunt u bij Artefix een afspraak maken voor de 
rondleiding. Eigenlijk kan je wel virtueel naar binnen: 
http://koninklijkewachtkamers.ns.nl/site

2.  koninklijke wachtkamer op Hollands Spoor, 
 Foto: Martin Kers - Artifex

Rij naar rechts op het Stationsplein om de fietstunnel te nemen. U gaat 
dan onder het spoor door.  Weg rechtdoor vervolgen naar het Johanna 
Westerdijkplein – Voor het gebouw van de Haagse Hoge School naar 
links. Over het water met de fietsbrug – Goudriaankade – rechts Rijs-
wijkseweg. Brug over. Na benzinestation weg links oversteken - Laakweg- 
Sla rechtsaf (brug over voor de Laakmolen) naar de Trekweg.

3.  Vincent van Gogh, 1882, aquarel Laakmolen, 
 verkoop Christie’s juni 2015, F884, JH59

2

2.  koninklijke wachtkamer 
 Stationsplein     

Volgens het protocol hoeft de 
koning(in) nooit te wachten. Toch 
is wachten soms zelfs voor de 
koninklijke familie noodzakelijk. 
Daarom werden op diverse stati-
ons in de buurt van koninklijke pa-
leizen wachtkamers ingericht. De 
wachtkamer stond symbool voor 
innovatie en vooruitgang in de 
tweede helft van de 19e eeuw. Bij 
de feestelijke opening op 5 okto-
ber 1893 door prinses Wilhelmina 
en koningin-regentes Emma werd 
de koninklijke wachtkamer op het 
Stationsplein een ‘sierraad voor de 
residentie’ genoemd. 

Kinderen

Wie is de koningin van 
Nederland?
 5  V - Beatrix
 7  E - Maximá
 2  G - Willem-Alexander

3.  Laakmolen       
 

3

’Wat zou ik je graag eens hier 
hebben, wat hebben wij te 
s’Hage prettige dagen samen 
gehad, ik denk nog zoo dikwijls 
aan dien wandeling op den 
Rijswijkschen weg waar wij 
aan den molen na den regen melk 
gedronken hebben.’  

Vincent van Gogh 
(1853-1890)



4.  Jan van Goyen, Gezicht op Den Haag vanuit het Zuidoosten,   
 1651, Haags Historisch Museum

Het schilderij van Jan van Goyen zien? 
Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, Den Haag, 
www.haagshistorischmuseum.nl

Op bezoek in het huis van Jan van Goyen? 
Dunne Bierkade 16a/17 Den Haag 
www.buitenmuseum.com

Weg vervolgen via de Cromvlietkade richting Geestbrugweg.

Geestbrugweg, 2281 CS Rijswijk

Links Geestbrug oversteken. Direct rechts Hoekweg. Je rijdt langs het 
park van Hoekenburg. Als je nu al even wil pauzeren is dat een mooie plek 
om even uit te rusten. Misschien is de ijscoman wel aan het werk bij het 
kippenbruggetje. Er staat een hele grote plataan in het park. Je kan er je 
armen niet eens helemaal omheen slaan. Probeer het maar eens!

Brug over direct linksaf slaan. Westvlietweg.

Westvlietweg, 2495 AG Den Haag

5.  Bronzen hand Forum Hadriani, 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
 foto: Carole Raddato

44

Twee mensen staan op het pad bij
de molen met elkaar te praten, 
Theo en Vincent? De wandeling 
met zijn broer staat voor Vincent 
van Gogh symbool voor gelijk-
gestemdheid met zijn broer en 
het geeft hem een gevoel van 
nostalgie: ‘zóó het zelfde voe-
lend, zoo het zelfde denkend en 
geloovend’. Op het aanplakbiljet 
naast de deur staat: “Melk te koop” 
(afb. 2).

Kinderen

Vincent van Gogh maakt een
mooie aquarel van de Laakmolen,
waar hij met zijn broer melk dronk
na de regen. Hij vertelt erover in
zijn brief. Het zijn de mooiste
herinneringen die hij heeft.

Maak hier of een selfie met 
degene waarmee jij op stap bent 
en deel deze op Instagram.
@ Kunstfietsroute

4.  Kasteel De Binckhorst    

Iets verder is aan de overkant van
de Vliet zie je een mooi buitenhuis
liggen. Het is Kasteel De Binck-
horst. 

Een van de topstukken uit de 
Gouden Eeuw is ‘Gezicht op Den 
Haag vanuit het zuidoosten’ van 
Jan van Goyen (1651). Kijk voor 
een uitsnede van dit schilderij op 
de voorkant van het boekje. Wil 
je het in het echt zien? Ga dan op 
bezoek in het Haags Historisch 
Museum. 

Het schilderij werd voor de burge-
meesters van Den Haag geschil-
derd. Van Goyen gaf niet precies 
weer hoe Den Haag eruitzag. 
De Vliet werd verlegd, paleis 
Noordeinde gedraaid en de hui-
zen van hemzelf en zijn buurman 
beeldt hij groter af. Het verhaal 
gaat dat hij hiervoor studies maak-
te op de eerste verdieping van het 
kasteel De Binckhorst. Natuurlijk is 
de Laakmolen dan het eerste wat 
je ziet.

Kinderen

Op het schilderij zie je de trek-
vaart. De trekvaart was een uitvin-
ding uit de Gouden Eeuw. Het was 
de intercity van vroeger, openbaar 
vervoer met een vaste vertrek- en 
aankomsttijd. 

Hoe werden deze boten voort-
getrokken?
 6  D -  Met een paard
 6  U -  Door vrouw 
         en kinderen
 7  G -  Door vrouw 
     en kinderen

71

5



5.  Hoekenburg 
 en Arentsburgh    

Deze buitenplaatsen zijn uniek 
in Nederland omdat er iets heel 
bijzonders onder de grond ligt: 
Forum Hadriani, een belangrijke 
Romeinse handelsplaats. Deze 
Romeinse stad werd ruim 2.000 
jaar geleden gebouwd aan het ka-
naal dat door de soldaten van ge-
neraal Corbulo was gegraven voor 
troepentransport. Het bestond uit 
stenen gebouwen in een recht 
stratenpatroon, waaromheen een 
tufstenen stadsmuur stond. Echt 

Romeins met tempels, stromend 
water, riolering, een forum en een 
badhuis. Uit nieuw archeologisch 
onderzoek blijkt dat Forum Hadri-
ani de Romeinse equivalent van 
de hedendaagse wereldhavenstad 
Rotterdam was. 

Kinderen
 
Teken een fantasieplattegrond 
van de Romeinse stad met al-
lemaal Romeinse gebouwen en 
plaats jezelf hierin als de Asterix 
van Voorburg.  Het portret van 
je vader mag je natuurlijk op 
Obelix plakken, want …eh hij is 
net zo sterk! 

Hoekenburg



 

Westvlietweg 115, 2267 AK Leidschendam 
Buitengoed Dorrepaal 

Westvlietweg blijven volgen. Na het viaduct met de A12 linksaf over 
de brug – Kerkstraat – rechsts Herenstraat – rechtdoor Oosteinde –
Landgoed Vreugd en Rust.

Oosteinde thv 25, 2271 EB Voorburg
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6.  Buitengoed Dorrepaal  

Buitengoed Dorrepaal zal de 
bezoeker van Madurodam wel 
bekend voorkomen. Als ma-
quette staat het in ‘Nederland in 
miniatuur’, omdat luitenant Ma-
duro hier de Duitse troepen in 
de begindagen van WO II heeft 
tegengehouden op hun tocht naar 
Den Haag. In het midden van de 
18e eeuw was het een prachtige 
buitenplaats. In de tuin stond een 
Chinese tempel op een berg, 
omgeven door vijvers met allerlei 
soorten vissen. Het was typerend 
voor deze tijd waarin de chinoise-
rie (nagebootste Chinese stijl) zijn 
hoogtepunt bereikte.

Kinderen
Dit buitengoed is een echte aan-
rader. Er is een kleine kinderboer-
derij en speeltuin. In de tuin is het 
goed toeven voor de ouders.

7.  fietstocht 
 langs buitenhuizen    

72

Huygens’Hofwijck en ‘In de Wereldt is veel Gevaer’ en een speelhuisje 
foto’s Ankie Mathlener

 
‘Nu, ik kwam te Voorburg en 
van daar tot Leidschendam. Ge 
kent die natuur daar, superbe 
boomen vol majesteit en sereni-
teit naast groene, afschuwelijke 
speelgoeddoos koepeltjes en al 
wat de logge verbeeldingskracht 
der rentenierende Hollanders 
voor absurditeit weet te verzin-
nen in zake van bloemperkjes, 
prieeltjes, verandas. De huizen 
meest heel leelijk, sommigen 
echter oud en deftig. Nu, op 
dat moment kwam hoog over de 
weilanden, oneindig als de woes-
tijn, ’t eene wolkgevaarte na ’t 
andere aangestuwd, en de wind 
stuitte ’t allereerst tegen de rij 
buitens met hun geboomte aan 
den overkant van de vaart, waar 
de zwarte kolenweg langsloopt. 
Die boomen, ze waren superbe, 
er was een drama in elk figuur 
zou ik zeggen, maar ik bedoel in 
elken boom’. 

Vincent van Gogh
(1853-1890)

 



 

Bij knooppunt 72 linksaf Prins Albertlaan – rechtsaf Parkweg – linksaf 
Schellinglaan.

Schellinglaan, 2271 VD Voorburg

Vanaf knooppunt 73 gelijk linksaf het fietspad op – rechtsaf bruggetje over 
– Noteboompark – Prins Bernhardlaan oversteken – Spinozalaan.  
Park ‘t Loo. Hier was de dierentuin.
 
6.  Aert Schouman (1710-1792), 
 behangsels paleis Huis ten Bosch,
 Dordrechts Museum 

7.  Olifanten Hans en Parkie van stadhouder Willem V 
 in ’t Loo

Rechtdoor IJsclubpad. Direct na de molen rechtsaf fietspad – 
Nieuwe Veenmolenpad – Boekweitkamp oversteken – linksaf
 
Boekweitkamp, 2592 Den Haag 56
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8.   Buitenplaats 
 Vreugd en Rust  

We komen bij het Vreugd en 
Rust. In Voorburg waren de ruim 
30 lusttuinen bij de buitenhuizen.
Onder invloed van de omwente-
ling (Franse Revolutie 1789-1795) 
ontstaat een nieuwe mode in de 
tuinarchitectuur. Jan David Zo-
cher heeft omstreeks 1840 het 
hele park in landschappelijke stijl 
omgevormd. Deze architect heeft 
veel in Voorburg gewerkt, maar 
is vooral bekend geworden door 
de aanleg van het Vondelpark in 
Amsterdam.

In de overtuin aan de andere kant 
van de weg heeft Zocher een 
oranjerie gebouwd. Het gebouw-
tje was bedoeld om in de winter 
exotische bomen en planten uit de 
koloniale gebieden in Afrika, Azië 
en Zuid-Amerika te bewaren. 

Kinderen

Het park Vreugd en Rust is vrij
groot. Je kan er over de kronkel- 
paden langs de vijvers lopen of 
spelen in de speeltuin. Er is een 
kinderboerderij. 

Prinses Marianne (1810-1883), de 
dochter van koning Willem I der 
Nederlanden woonde hier vlak-

bij. Vanaf 1848 woonde zij op het 
buiten Rusthof, waar zij een be-
roemde kunstcollectie had. Meer 
over haar turbulente leven weten? 
Breng een bezoek aan museum
Swaensteyn in Voorburg. 

Tussen Vreugd en Rust en Huis 
ten Bosch is een ononderbroken 
groenstrook (o.a. Park ‘t Loo), 
als gevolg van een oude bepa-
ling waarin staat dat Huis ten 
Bosch altijd te zien moet blijven. 
De groenstrook loopt door tot het 
strand. Wij gaan dit deel fietsen. 
Het is een prachtige groene oase 
in stedelijk gebied.

9.  Huis ten Bosch  
  
NB NIET VRIJ TOEGANKELIJK

We komen in het Haagse Bos. 
Hier werd in de Gouden Eeuw één 
van de vele paleizen voor de fami-
lie Oranje-Nassau gebouwd.
Toen Frederik Hendrik in 1647 
overleed, maakte Amalia van 
Solms een mausoleum van
paleis ten Bosch ter nagedachte-
nis aan haar man met als absoluut 
hoogtepunt de ’Oranjezaal’.

Huis ten Bosch wordt na de res-
tauratie het woonpaleis van de 
koninklijke familie.

Orangerie van Vreugd en Rust



 Vanaf Boekweitkamp rechtsaf Carel Reinierskade – Bezuidenhoutseweg 
oversteken en rechtdoor het Haagse Bos in.

Leidsestraatweg, 2594 Den Haag

Vanaf knooppunt 32 rechtsaf richting Leidse Straatweg – Benoordenhout-
seweg bij verkeerslichten oversteken richting Waalsdorperlaan. Rechtsaf 
vindt u knooppunt 33.

32

Onder de kunstschatten van Huis 
ten Bosch zijn de behangsels van 
de Dordtse schilder Aert Schou-
man (1710-1792), die door Willem 
V werden besteld en waarop exoti-
sche vogels en planten te zien zijn 
uit de vorstelijke dierentuin van 
landgoed De Loo, aan de Voor-
burgse kant van Huis ten Bosch. 
De behangsels zijn afgelopen tijd 
gerestaureerd en maken straks 
deel uit van de huiselijke omge-
ving van de koninklijke familie. Het 
Hollandse polderlandschap is het 
decor van een bonte verzameling 
vogels.

Het was de oudste dierentuin 
in Europa en had naast vogels 
ook exotische vissen en zelfs 2 
olifanten, Hans en Parkie, die in 
Voorburg werden uitgelaten. De 
Fransen hebben de dieren in 1796 
als oorlogsbuit naar Parijs meege-
nomen.

Kinderen

Welke bijzondere dieren werden
uitgelaten in de straten van
Voorburg?
 5  P -  Flamingo’s
 2  V -  De Canadese  
    eend
 2  C -  2 Olifanten

7

6



 

Benoordenhoutseweg, 2594 Den Haag

Tegenover knooppunt 33 ligt Louwman Museum. 
Wanneer u het museum wil bezoeken moet u de fietstunnel nemen. 
Hier komt u uit op de Leidsestraatweg. 
Het museum ligt dan aan uw linkerhand. 
 
Louwman Museum Leidsestraatweg 57 Den Haag
Kijk voor informatie op https://www.louwmanmuseum.nl/

Op Waalsdorperlaan, voor de Amerikaanse Ambassade, linksaf het fiets-
pad op, Richting Groenendaal en knooppunt 34. 

Groenendaal, 2244 BK Wassenaar

Sla rechtsaf richting de Oude Waalsdorperweg -  Weg vervolgen naar 
Oude Waalsdorperweg.

Oude Waalsdorperweg , 2597 AK Den Haag

Linksaf Waalsdorperweg, rechtsaf Maurits Kiekpad.

Pompstationsweg , 2597 JX Den Haag

Rechtsaf Pompstationsweg richting watertoren.

Harstenhoekweg, 2597 JZ Den Haag

Harstenhoekseweg – Zwolsestraat oversteken – rechtsaf vervolg Har-
stenhoekseweg – rechtsaf Badhuisweg – voor het Kurhaus linksaf Gevers 
Deynootweg – rechtsaf
Strandweg met openluchtmuseum sprookjesbeelden aan zee – linksaf 
Harteveltstraat (alleen voor fietsers en voetgangers) – 
Harteveltstraat 1, 2286 EL Den Haag (De “Haringhapper” loopt al richting 
het museum en één van de Sprookjesfiguren wijst je de weg).

Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
Kijk voor informatie op http://www.beeldenaanzee.nl

34

3310.  Louwman Museum 

In het Louwman Museum is de 
oudste privécollectie automobielen 
te zien. De familie Louwman is ei-
genaar van de collectie. Louwman 
is rijk geworden met het importe-
ren en verhandelen van auto’s. De 
centrale hal lijkt met haar lengte, 
hoogte en tongewelf wel een 
kathedraal voor de heilige koe. Er 
staan auto’s van mensen zoals 
James Bond en Winston Churchill. 
Er zijn naast fraaie auto’s ook af-
fiches en bronzen beelden, waar-
onder een buste van Evert Louw-
man door Kees Verkade (2011) en 
de ‘Spirit of Ecstasy’ (1911) van 
Charles Sykes (Rolls-Royce).

Kinderen

In het Louwman Museum is een
leuke kinderspeurtocht. Ben je
klaar? Lever de speurtocht in en je
krijgt een leuk presentje. Een 
vraag beantwoorden? 

In het museum is de auto 
die model stond voor het kar-
retje van ‘Oma Duck’ van Walt 
Disney. Welke auto zou dat 
geweest zijn?

 3  H -  Een elektrische  
   auto uit 1912
 6  P -  Een brandweer 
   auto met 
   2 stuurwielen
 8  V -  Een racewagen  
   uit het circuit  
   van Monaco
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Louwman Museum,architect Michael Graves



11.  Museum 
 Beelden aan Zee 

Museum Beelden aan Zee bevat 
zo’n 1000 beelden van (inter)
nationale kunstenaars en biedt 
een overzicht van ruim honderd 
jaar moderne en hedendaagse 
beeldhouwkunst. Hier kunnen we 
de stijlontwikkelingen volgen door 
exemplarische kunstwerken.

Maar minstens zo boeiend als de 
collectie is de architectuur, één 
van de meest geslaagde creaties 
van Wim Quist. Het is speels en 
robuust tegelijkertijd. Een gebeeld-
houwde maquette staat direct in 
het begin van de tentoonstellings-
ruimte. De plattegrond bestaat uit 
twee in elkaar geschoven cirkels. 
Dat lijkt kinderlijk eenvoudig, maar 
uitgevouwen in de driedimensio-
nale realiteit geeft het een boei-
ende ontdekkingsreis door zalen 
en op terrassen en patio’s op 
verschillende niveaus.

In het midden is het Paviljoen 
Von Wied dat in 1826 is gebouwd 
in opdracht van koning Willem I. 
Het museum staat niet naast de 
elementen van de natuur, maar 
maakt er deel van uit. Het is 
uitgegraven in het duin.  De wind, 
het water en de zon hebben er elk 
moment van de dag invloed op. 
De lichtval zorgt telkens weer voor 

prachtige kleurschakeringen. Dit 
is het licht dat zoveel kunstenaars 
inspireerde.  

Uniek is de ‘gipsotheek’. Honder-
den schetsen en modellen van 
belangrijke beeldhouwers zoals 
Mari Andriessen, Charlotte Van 
Pallandt en Arie Teeuwisse staan 
op planken van diverse kasten. De 
gipsen zijn het ‘schetsboek’ van de 
beeldhouwer en vertellen ons hoe 
het uiteindelijke beeld is ontstaan.

Kinderen

Op een groot buitenterras aan zee 
staan heel veel sprookjesbeelden 
van de beeldhouwer Tom Otter-
ness (1952). Herken jij een paar 
sprookjes in het buitenmuseum 
van Beelden aan Zee? Tussen 
bekende sprookjes als Hans en 
Grietje, Pinocchio en Gullivers 
reizen. 

Wat heeft de walvis in haar
bek?
 5  L -  een ring
 5  J -  een wintermuts
 5  K -  een zaklantaarn

Buitenterras Beelden aan Zee 

Cyrano de Bergerac, Arie Teeuwisse 

Haringeter, Tom Otterness

 

Venus, Jan Meefout



 

Sla rechtsaf naar de Gevers Deynootweg - Weg vervolgen naar de Bad-
huiskade - Sla linksaf om op de Badhuiskade te blijven - Weg vervolgen 
naar de Haringkade - Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Pansier-
straat - Sla linksaf naar de Symonszstraat - Sla rechtsaf naar de Kanaal-
weg
 
Kanaalweg, 2584 CC Den Haag

Sla rechtsaf Van Stolkweg

Van Stolkweg, 2585 Den Haag

Sla linksaf naar de Professor B.M. Teldersweg/de S200 - Sla rechtsaf naar 
het Jonge Rijspad - Flauwe bocht naar links om op het Jonge Rijspad te 
blijven - Flauwe bocht naar rechts naar de LF4 Midden - Nederlandroute/
de VerHuëllweg - Sla rechtsaf naar de Bankastraat/de LF4 Midden – Ne-
derlandroute -  Ga rechtdoor over één rotonde - Sla rechtsaf naar de 
Burgemeester Patijnlaan/de LF4 Midden - Nederlandroute/de S100 - Sla 
linksaf naar de LF4 Midden - Nederlandroute/het Nassauplein - Flauwe 
bocht naar rechts naar de Javastraat/het Nassauplein - Sla linksaf naar de 
Alexanderstraat -  Ga rechtdoor over één rotonde Plein 1813 - Weg ver-
volgen naar de Parkstraat - Sla linksaf naar de Lange Voorhout - Flauwe 
bocht naar rechts om op de Lange Voorhout te blijven. Knooppunt 29 is ter 
hoogte van:

Lange Voorhout, 2514 EC Den Haag

Weg vervolgen – Tournooiveld oversteken – Sla linksaf naar de Lange 
Vijverberg

Hier is het beeld van Jantje
Het staat aan de Hofvijver - Sla linksaf naar het Buitenhof

Galerij Willem V

8.  Paulus Potter, Het spiegelende koetje, 1648, Galerij Willem V

- Weg vervolgen naar de Hofweg - Weg vervolgen naar het Spui.

Spui 68, 2512 Den Haag VVV          EINDE

38

We fietsen nu via een mooie 
groene route terug naar de stad. 
Uiteindelijk komen we via de 
Lindelaan, het Lange Voorhout in 
het meest chique gedeelte van de 
stad. 

Bij de Hofvijver kijken we nog even 
naar het beeldje van Jantje, die 
naar het kasteel van zijn vader 
wijst, nu het epicentrum van poli-
tiek Den Haag. 

Kinderen

Wat heeft Jantje in zijn mandje?
 1 S - paddenstoelen
 1 G - bloemen
 1 F - Ooievaars

We rijden helemaal om de Hof-
vijver heen. Naast de Gevangen-
poort is:

12. Galerij Prins Willem V

Stadhouder prins Willem V van 
Oranje Nassau liet in 1774 een 
zaal  bouwen om zijn schilderijen 
tentoon te stellen. 

Kinderen

In Galerij Willem V is van plint tot 
plafond veel werk te zien
van beroemde schilders uit de 
Gouden Eeuw. De galerij laat de 
kunstcollectie zien van dezelfde 
stadhouder als van de dierentuin 
’t Loo, waar je eerder langs bent 
gekomen. Een van de kunstenaars 
van wie hij schilderijen had maakte 
vrolijke schilderijen om van te 
leren en gewoon voor de lol. Naar 
die schilderijen is een gezegde 
gemaakt.

Als het een enorme troep bij 
jouw thuis is, dan zeggen we 
ook wel:
 5 1 - Hij heeft de stier  
    van Potter losgela- 
    ten.
 4 I -  Het is een huis- 
    houden van
    Jan Steen.
 4 P - Van Goyen ziet  
    er groen van.

37

29

28
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Fietsverhuur & Fietsenmakers
Fietsverhuur Den Haag Noordeinde 39 
Tel. 070-32 65 790
Fietsverhuur Zuid-Holland Keizerstraat 27-29 
Tel. 070- 3554060

Musea
Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, Den Haag,
www.haagshistorischmuseum.nl
Het Buitenmuseum, 
Dunne Bierkade 16,17 en 18 Den Haag,
www.buitenmuseum.com
Louwman Museum Leidsestraatweg 57 Den Haag, 
www.louwmanmuseum.nl/
Museum Beelden aan Zee 
Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag, 
www.beeldenaanzee.nl
Galerij Willem V, 
Buitenhof 33, 2513 AH Den Haag, Den Haag, 
www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/galerij-prins-willem-v/

Colofon
Deze fietsroute is uitgegeven in opdracht 
van Duin, Horst en Weide.
De route is een onderdeel van een aantal route.

Uitgever
Hofcultuur

Foto’s 
Margot Dullens, Ankie Mathlener, Gerard Regnery

Redactie  
Wimmie Hofstra

De inhoud van deze routefolder is met de grootst mogelijke zorgvuldig- 
heid samengesteld. Hofcultuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor de juistheid en volledigheid van de vermelde gegevens.


