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Rondje Ockenburgh

Beleef  
de natuur  
dichtbij!

Haagse grandeur
Aan allure geen gebrek op het Haagse 
 Landgoed  Ockenburgh. Vele eeuwen 
aan geschiedenis zijn zichtbaar, met 
als hoogtepunt de uitbundig bloeiende 
stinsenplanten in het voorjaar. Dit 
wandelrondje neemt je verder mee naar 
de Zandmotor en langs enkele verrassingen 
aan de stadsrand van Den Haag.  
Ga op pad en ontdek een zeer gevarieerd 
stukje van Nationaal Park de Hollandse  
Duinen! 



OP WEG

Start
Parkeerplaats Landgoed Ockenburgh, 
Monsterseweg 2, 2552 RL Den Haag.

Lengte
De complete route is 9 km lang, maar je kunt 
ook kiezen voor kortere lussen naar het strand  
of naar Madestein. Beide verkorte routes zijn in 
de tekst beschreven. 

Bereikbaarheid
OV: buslijn 31 rijdt van bus-/tramhalte 
Leyenburg naar bushalte Ockenburgh aan de 
Monsterseweg. Volg de bus 25 m en ga dan 
rechtsaf naar Ockenburgh. Kijk voor de details 
op 9292.nl.  
Auto: neem op S200 (Lozerlaan/Ockenburgh-
straat) de afslag Monster/Parnassia Groep. 
Ga voorbij het tuincentrum rechtsaf over een 
bruggetje. Parkeer links op de 
parkeerplaats.

Bekijk in Google Maps

Rondje Ockenburgh

https://www.google.nl/maps/place/52�03'05.1%22N+4�13'24.4%22E/@52.051427,4.2228895,183m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNTLCsDAzJzA0LjgiTiA0wrAxMycyNC4xIkU!3b1!8m2!3d52.05134!4d4.22335!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.0514273!4d4.2234375
http://9292.nl


Rondje Ockenburgh

Horeca
Achter de villa op Landgoed 
Ockenburgh vind je Brasserie OCK. 
Ben je Beschermer van het Zuid-
Hollands Landschap? Klik op de 
stempel om te ontdekken welk voordeel je bij 
de brasserie krijgt.

Verder is er volop horeca in en rond Kijkduin. 
Ook stadsboerderij Pluk! heeft een lunchroom 
en een terras.

Rolstoelen
Het gebied is rolstoel- en buggyvriendelijk. Zie 
de pagina Doen en beleven voor extra informatie.

Kinderen
Klimmen in een holle boom, voetballen, 
dollen met de hond – voor kinderen is er op 
Ockenburgh van alles te doen. Ook de QR-route 
is voor kinderen goed te volgen. Zie de pagina 
Doen en beleven voor meer informatie.

Honden
Op de Koeweide mogen ze loslopen, verder 
aan de lijn. In de Van Leydenhof en het 
Hyacintenbos zijn honden verboden!

https://www.brasserieock.nl/
https://www.zuidhollandslandschap.nl/kasserie-ock
http://plukdenhaag.nl
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kaart

IJsvogel

Halverwege de parkeerplaats, aan de 
oprijlaan, vind je wandelknooppunt 53. 
Voor de korte route naar het strand: ga van 
53 naar 46 en dan naar 16/18. Lees verder 
bij * (klik hier).

Voor de lange route: ga bij 53 naar 65. 
Volg vanaf nu steeds de rode pijlen. 
Steek over, volg het fietspad en ga na 
50 m linksaf. Ga bij 65 rechtsaf naar 27. 

1 Pluk! 
De brug rechts leidt naar Pluk!, een stads-, 
zorg- en kinderboerderij waar altijd wat te 
doen is. Zelf plukken is natuurlijk het leukst, 
maar proeven en kopen kan ook. Of zoek voor 
wat lekkers een plaatsje in de lunchroom. 

https://plukdenhaag.nl
https://www.zuidhollandslandschap.nl/media/audio/vogelgeluiden/IJsvogel.mp3


kaart

Recreatieterrein Madestein

Op het terrein start ook een wandelpad door 
een heemtuin met typisch Zuid-Hollandse 
landschappen. Langs de sloten kun je kikkers, 
padden, schildpadden en zelfs ijsvogels spotten.

Volg voor de brug (naar Pluk!) het pad 
naar links en ga na 50 m rechtsaf over 
een bruggetje. Sla aan het einde na de 
brug rechtsaf, volg de drukke weg 200 m 
en sla rechtsaf recreatiegebied Madestein 
in. Ga na 125 m bij de rode pijl rechtsaf 
en voor de Vlindertuin linksaf. Sla aan het 

einde linksaf. 



Huis de Camp anno 1300

Ga van 27 naar 58 en richting 15: volg 
de asfaltweg, steek de drukke weg 
over en ga rechtdoor (Vroonhoevelaan). 
Wandel 400 m rechtdoor, ga voor het 
appartementengebouw rechtsaf en daarna 
steeds rechtdoor. 

kaart

2 Middeleeuwse boerderij
De fundamenten horen bij een middeleeuwse 
boerderij genaamd Huis de Camp. Bijzonder was 
dat er een ‘stenen kamer’ naast de stal stond, 
een teken van welstand. Vanaf de 17de eeuw 

werd de boerderij uitgebouwd tot 
een statig landhuis. In 1973 werd 
alles gesloopt.



Franciscuskerk

Volg het fietspad 250 m en ga linksaf 
langs de parkeerplaats. Ga na 450 m 
rechtsaf en direct linksaf, volg de rode 
pijlen richting de kerktoren. 

3 Parnassia
De paviljoens, parkjes en personeelswoningen 
horen bij ggz-instelling Parnassia. Verderop 
doemt de Franciscuskerk op, het enige 
gebouw dat overbleef van het oorspronkelijke 
‘krankzinnigengesticht’. De geschiedenis van 
dit gesticht begon in 1891, toen de Vereeniging 
tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en 
Zenuwlijders het landgoed Bloemendaal opkocht 
en er klinieken bouwde. De kerk  
stond in het midden, want de  
dominee was minstens zo  
belangrijk als de dokter.  

kaart



Boswachtershuisje

Ga voor de kerk rechtsaf en bij 15 
rechtsaf naar 18. Sla helemaal aan het 
einde linksaf en op de voorrangsweg 
rechtsaf. Steek na 200 m over en ga 
naast het boswachterhuisje het bos in. 
Volg de rode pijlen door het bos.

kaart

4 Van Leydenhof
Een oud boswachtershuisje markeert de toegang 
tot de Van Leydenhof. Dit stuk binnenduinbos 
was eigendom van de familie Van Leyden, die 
het zo ongerept mogelijk wilde bewaren. In het 

voorjaar zorgen de rododendrons 
voor extra kleur. Dan komen ook 



de rode bosmieren uit hun winterslaap. Zodra de 
zon voldoende warmte geeft, is het een drukte 
van belang rond de grote koepelnesten. Ook de 
groene specht laat zich dan zien: bosmieren zijn 
zijn favoriete maaltje.

5 Hyacintenbos
Sprookjesachtig! Zo oogt het Hyacintenbos 
als in april de wilde hyacinten voor een 
paarsblauw tapijt zorgen. Ook tal van andere 
voorjaarsbloeiers zijn dan te zien, zoals 
het lelietje-van-dalen (witte klokjes) en de 
salomonszegel (een rij witte bloemetjes 
hangend onder een stengel). Het zijn allemaal 
stinsenplaten – van het Friese woord stins 

ofwel een versterkt huis – die ooit 
door de landgoedeigenaren zijn 
aangeplant. 
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Hyacintenbos



Op weg naar het strand

Ga aan het einde van het bos links de 
brug over en sla linksaf. Het pad komt 
uit bij wandelknooppunten 16 en 18. 
*Hier begint de lus naar het strand. 
Wie direct terug wil wandelen naar de 
parkeerplaats, gaat hier rechtsaf naar 46 
en 53.

Volg vanaf 18 de rode pijlen naar 47 
en 30. Wandel langs de ingang van het 
vakantiepark en klim verderop rechts via 
de trap omhoog, dan rechtdoor naar 17.

kaart



R
ijk

sw
at

er
st

aa
t 

/ J
oo

p 
va

n 
H

ou
dt

kaart

6 Zandmotor
Vanaf de duinen kijk je links uit over de 
Zandmotor. In 2011 is hier veel zand opgespoten, 
dat daarna door de stroming langs de kust is 
verspreid. Zo helpt de natuur bij het versterken 
van de kustverdediging. Tegelijk profiteert ook 
andere natuur: bij laagwater speuren hier allerlei 
vogels naar voedsel. Met wat geluk ligt er zelfs 
een zeehond op een zandbank uit te buiken.

Sla voor de strandopgang rechtsaf en 
volg het fietspad tot het einde. Ga van 
3 naar 62: sla aan het einde (Machiel 

Vrijenhoeklaan) rechtsaf, dan 
links de steile (!) trap op.  
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7 Puinduinen
Het is een fikse klim naar de top van de 
Puinduinen. De naam komt van het stadspuin 
dat de gemeente Den Haag in de jaren 
zestig heeft laten storten. Een deel daarvan 
was afkomstig van huizen die in de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitsers waren gesloopt 
voor de aanleg van de Atlantikwall. Aan de 
andere kant van de hoge duinenrij is van een 
deel van dat puin een groot, rond kunstwerk 
gemaakt. Nog meer kunst vind je op de top: een 
informatiepaneel legt uit wat de bedoeling is van 
deze diepe kuil met de naam Hemels Gewelf.

Volg de rode pijlen naar 62, 47 en 
richting 16. Ga bij 18 linksaf naar 91 en 
dan naar 46. 

Kunstpuin
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8 Villa Ockenburgh
Het was rond 1650 dat de dichter Jacob 
Westerbaan aan de rand van Den Haag een 
landgoed liet aanleggen. Het voorname landhuis 
van toen staat er niet meer: het werd in 1851 
vervangen door de huidige villa met koloniaal 
aandoende details. Zolang de villa wordt 
gerestaureerd, is er een sfeervolle brasserie in 
een kas achter het gebouw.

Bekijk een filmpje over Ockenburgh

Villa Ockenburgh

https://www.youtube.com/watch?v=ApFoVHSXX9I
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9 Landschapspark
Rond het landhuis lag oorspronkelijk een 
strakke tuin met rechthoekige bloemperken en 
buxushagen. Daarvan is alleen de kaarsrechte 
oprijlaan over. In de 19de eeuw maakte de tuin 
plaats voor een romantisch landschapspark dat 
zo veel mogelijk als ‘wilde natuur’ moest ogen. 
Bij de Zwitserse Partij (achter de omheinde 
Koeweide) is dat goed gelukt: dit stukje met 
oude duinen en majestueuze beuken kan zo 
doorgaan voor een miniatuur berglandschap.

Wandel van 46 terug naar 53. Hopelijk 
heb je genoten van een heerlijke 
rondwandeling! 

Rododendrons in het wandelpark
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Op Landgoed Ockenburgh is nog veel 
meer te doen en te beleven!

Het hele gezin maakt met de QR-Route een 
avontuurlijke tocht over het landgoed. Download 
de app en kom nog veel meer te weten over het 
landhuis en de vroegere bewoners. Klik op de 
groene link voor meer uitleg. 

De Denk en Doe Route Ockenburgh is een korte 
wandeling over het landgoed met onderweg 
zes speelse opdrachten. De mindervalidenroute 
is 1,5 km lang, de familie- en hardlooproute is 
2 km. Startpunt is het informatiebord aan de 
rand van de parkeerplaats (richting de villa).

Doen en beleven

https://www.zuidhollandslandschap.nl/routes/route-ockenburgh


Deze route gaat door het nieuwe Nationaal Park 
Hollandse Duinen. Er ontstaat hier een groot, 
afwisselend gebied waar planten en dieren 
van profiteren. Ook voor recreanten worden de 
Zuid-Hollandse duinen nog aantrekkelijker. 
In kwetsbare gebieden bewaren we de rust, 
in robuustere delen is er juist extra ruimte 
om te wandelen, te fietsen en te genieten van 
het landschap. Er lopen verschillende mooie 
wandel- en fietsroutes door het Nationaal Park.

Over Nationaal Park

Hollandse Duinen

Bekijk alle routes

Routes Nationaal Park

https://www.zuidhollandslandschap.nl/routes-nationaal-park-hollandse-duinen


Over Nationaal Park  
Hollandse Duinen
•     43 km lang
•     tot 8,5 km breed
•     200 km² groot
•     herbergt 60% van de in 

Nederland voorkomende 
soorten

•     22% van de Nederlandse 
vastelandsduinen

•     5% van de jonge duinen van Europa
•     inclusief Natura 2000-gebieden als de 

Van Dixhoorndriehoek, Vinetaduin, 
het Spanjaardsduin en Solleveld & 
Kapittelduinen

Gebieden Nationaal Park

Bekijk al onze gebieden

https://www.youtube.com/watch?v=mrYM-VrV2as
https://www.zuidhollandslandschap.nl/gebieden-nationaal-park-hollandse-duinen


Tips voor optimaal gebruik
Deze interactieve PDF is speciaal bedoeld 
om er met je mobiele telefoon op uit te 
gaan. Met de knoppen kun je snel tussen 
de bezienswaardigheden en de routekaart 
bladeren. Voor de filmpjes, vogelgeluiden en 
links naar websites heb je verbinding met het 
internet nodig. Maar het kan ook prima zonder.

De route downloaden
Download de route thuis al naar je telefoon. 
Dan hoef je dat niet onderweg te doen, als er 
misschien geen internetverbinding is. Hoe? 

Android: mail de PDF naar jezelf als 
bijlage of download via Google Drive.  
Op je telefoon staat vaak een app om 
PDF’s te lezen. 

iPhone: mail de PDF naar jezelf of 
download via iTunes. Voeg de PDF toe 
aan je iBooks via dit icoontje:    .  



Download het GPX-bestand

Op pad  
met je mobiel

De route uitprinten
Toch liever de route thuis uitprinten? Open 
de PDF in Acrobat Reader. Kies in het menu: 
Bestand > Afdrukken > Meerdere pagina’s  
per vel > 2 op 2 > Afdrukken.

Wandelen met GPX
Deze route is ook beschikbaar als GPX-bestand.
Hiermee volg de je route via je telefoon. Je 
hebt dan wel een app nodig die GPX-bestanden 
kan openen en de GPS-functie van je telefoon 
moet aan staan. Op onze website vind je tips 
en enkele aanbevolen apps voor Android en 
iPhone.

https://www.zuidhollandslandschap.nl/op-pad-met-je-mobiel
https://www.zuidhollandslandschap.nl/gpx-6


Steun de natuur!

Bekijk alle voordelen

Het Zuid-Hollands Landschap beschermt de 
natuur in een drukke provincie. Zo kun je 
blijven genieten van prachtige natuurgebieden, 
waarin van alles te ontdekken en te beleven is. 
Voor dit belangrijke werk zijn we afhankelijk van 
jouw steun. Help je mee?

Als Beschermer ontvang je verschillende leuke 
voordelen en kortingen: 
•     Vier keer per jaar een tijdschrift vol 

natuurnieuws en leuke uitstapjes.
•     Bij ieder tijdschrift een nieuwe wandel-  

of fietsroute.
•     Een Beschermerspas die korting geeft  

op excursies en evenementen.
•     Korting bij de andere provinciale 

landschappen.

Ga naar onze site en meld je aan. 
www.zhl.nl/steun-de-natuur

https://www.zuidhollandslandschap.nl/steun-de-natuur?utm_source=rondje-ockenburgh&utm_medium=PDF
https://www.zuidhollandslandschap.nl/steun-de-natuur?utm_source=rondje-ockenburgh&utm_medium=PDF


Lekker gewandeld?

Geef je mening 

en help mee!

Volg het  Zuid-HolLands Landschap!

We zijn heel benieuwd wat je van de route vond 
en hoe het was om door onze natuurgebieden te 
wandelen. Reacties zijn voor ons heel waardevol 
voor het verbeteren en up-to-date houden 
van onze routes. Suggesties, opmerkingen en 
complimenten zijn welkom!

Beoordeel deze route

http://www.facebook.com/ZHLandschap
http://www.twitter.com/ZHLandschap
https://www.instagram.com/ZHLandschap/
https://www.zuidhollandslandschap.nl/routes/rondje-ockenburgh#rating-form
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