
Haagse stadsparkentocht 
Zondag 2 juni 2013 

 
Den Haag staat bekend als een mooie stad achter de duinen. Maar Den Haag heeft nog veel meer 
te bieden zoals mooie parken, duinbossen, sloten, grachten, waterpartijen, paleizen en oude en 
moderne gebouwen in het centrum. Deze bijzonder leuke afwisselende Haagse stadsparkentocht 
wordt door kanovereniging De Windhappers georganiseerd en is geschikt voor zowel de 
canadees- als kajakvaarders.  

 
 
De tocht start vanaf het hoofdkantoor van de ANWB en we kanoën langs 
het park Arendsdorp en Madurodam naar de Waterpartij in de 
Scheveningse Bosjes. Vervolgens varen we naar het Rosarium in het 
Westbroekpark en is er gelegenheid het mooie Rosarium te bezoeken 
met aansluitend de lunch. 
 
Na de lunch varen we dezelfde route terug en kan er gekozen worden 
voor een korte grachtentocht of voor de hele Haagse grachtengordel. 
Voor de grachtengordeltocht moet wel i.v.m. werkzaamheden een keer 
overgedragen worden.  
 

 Na de grachtentocht kan er bij het Malieveld gestopt worden voor een rustpauze. Hierna 
kanoën we langs het Haagse Bos en via Duindigt naar het Landgoed Clingendael. 

 

       
 
Op het landgoed zien we onder het varen de bloeiende rododendrons en azalea´s en stappen we 
bij de theeschenkerij uit de kano. We krijgen voldoende tijd om de benen te strekken. Er kan een 
bezoek gebracht worden aan de bekende Japanse Tuin. Na de rustpauze kanoën we onder het 
bekende landhuis Clingendael door en dan is het nog maar een klein stukje varen naar het ANWB- 
parkeerterrein waar de tocht zal eindigen. 
In het hoofdkantoor van de ANWB kunnen we gebruik maken van de toiletten en van de koffie- en 
theeautomaten. 

 
Informatie: 
Verzamelen op de parkeerplaats van de ANWB hoofdkantoor  
Adres: Wassenaarseweg 220, 2596 EC  Den Haag.  
Vertrektijd: 10.30 uur 
Lengte korte tocht: 15 km 
Lengte lange tocht: 25 km 
 
Voor foto´s van eerdere Haagse stadsparkentochten zie www.windhappers.nl     
 
Organisatie en inschrijvingen: 
Jacques van der Toorn  
Telefoon: 070-36 84 654 / 06-43 48 47 89 
E-mail: jjmvdtoorn@gmail.com 
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