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Den Haag is oorspronkelijk gebouwd op de duinen en heeft
daardoor prachtige natuurgebieden. Hieronder de plekken
waar u terecht kunt voor een mooie rit in de buitenlucht.
Meer informatie over de gebieden vindt u op www.denhaag.nl
via de zoekfunctie.
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Madestein

Madestein is een van de grootste groengebieden van Den Haag.
Het heeft bossen, weilanden, duinen, polders en dijken. Verder
zijn er een grote en kleine recreatieplas met strandjes en lig- en
speelweides. Aan de zuidkant van de grote recreatieplas vindt u
een restaurant met terras aan het water. Voor kinderen is er een
stadsboerderij.
Ruiterpaden
Madestein heeft diverse ruiterpaden. Richting duinen en strand
via Landgoed Ockenburgh en de andere kant op richting
recreatiegebied De Uithof. Vanuit de wijk Kraayenstein kunt u
het gebied via de fiets- en wandelbrug over de Lozerlaan bereiken.
Per auto is Madestein toegankelijk via de Lozerlaan, Nieuwe Weg
en Monsterseweg. Parkeren kan op de plekken aangegeven op de
kaart. Het gebied is vrij toegankelijk.
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Landgoed Ockenburgh

Het landgoed Ockenburgh is van grote cultuurhistorische waarde.
Er zijn sporen uit de Bronstijd en de Romeinse tijd en er liggen
Middeleeuwse aarden wallen. Het landgoed werd ontworpen in de
Engelse landschapsstijl, net als het landhuis dat er rond 1650 werd
gebouwd. Bijzonder is ook het Hyacintenbos met typische duinrandplanten. Voor kinderen is er een speelweide.
Ruiterpaden
Er zijn verschillende ruiterpaden op landgoed Ockenburgh.
De hoofdingang van het landgoed is aan de Monsterseweg.
Het gebied is ook bereikbaar via de Ockenburghstraat. Het landgoed
is vrij toegankelijk.

Den Haag is een mooie stad. Met fraaie lanen en pleinen, grachten en
kanalen. Maar de stad heeft ook ongelooflijk veel te bieden qua natuur
en recreatie. Er zijn prachtige duingebieden, landgoederen, bossen en
parken waar u kunt wandelen, fietsen en paardrijden. Heerlijke plekken
om tot rust te komen en te genieten van de omgeving.
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Recreatiegebied De Uithof

Ruiterpaden
Vanaf de twee maneges in het gebied loopt er een aantal ruiterpaden richting Wateringen, Madestein, Ockenburg en het strand.
U bereikt De Uithof via de hoofdingang aan de Lozerlaan.
Andere ingangen zitten aan de Erasmusweg, Nieuweweg en
de brug over de Wennetjessloot. Parkeren is mogelijk op de
plekken aangegeven op de kaart. Het gebied is vrij toegankelijk.

Ruiterpad
Door het duinbos van het landgoed loopt een ruiterroute. Er zijn
verschillende manieren om daar te komen. Via de hoofdingang aan
de Wassenaarseweg, vanaf de Van Alkemadelaan, de Ruychrocklaan
of vanaf de Van Ouwenlaan. U kunt parkeren op de plekken aangegeven op de kaart. Het landgoed is vrij toegankelijk.

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
www.knhs.nl
Onder de button ‘zoek een route’ kunt u routes vinden. Er zijn ook
routes en georganiseerde ritten te vinden via www.enjoytheride.nl.

Renbaan Duindigt
De renbaan op landgoed Duindigt is 1600 meter lang en werd
in 1906 opgericht. In 1940 kwam er een drafcircuit bij. Het is de
enige baan in Nederland waar men zowel ren- als drafkoersen
houdt. Het bekendste evenement is de Grote Prijs der
Lage Landen, die sinds 1954 op Duindigt verreden wordt.
Meer informatie: (070) 3148740 en www.renbaanduindigt.nl.

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
www.fnrs.nl
Stichting Hippisch Toerisme Nederland
www.hippisch-toerisme.nl
De ruiterroutes vindt u op de startpagina via ‘ruiterroutes’.

Nationaal draf- en rensportmuseum
Het Nationaal draf- en rensportmuseum is onderdeel van Renbaan
Duindigt. Hier vindt u een groot archief van de Paardensport in
Nederland, met foto’s en diverse attributen. Het museum is gratis
toegankelijk voor alle bezoekers van de renbaan. U kunt er ook
een rondleiding krijgen. Meer informatie: www.archiefndr.nl.

Bosjes van Pex

De Bosjes van Pex bestaan uit een strandwal en een vochtige
strandvlakte. Op de strandwal stond vroeger de boerderij van
de familie Pex, vandaar de naam van het gebied. In de Tweede
Wereld Oorlog werd veel bos gekapt. Na de oorlog is een
gemengd loofbos aangeplant. Hierdoor is het een mooie plek
om te wandelen, fietsen en paardrijden. In het centrum liggen
een restaurant, een speelweide en een manege.
Ruiterpaden
Er zijn verschillende ruiterpaden te vinden in de Bosjes van Pex.
Het gebied is te bereiken via de Daal en Bergselaan en de
Sportlaan. Informeer bij de betreffende maneges naar parkeermogelijkheden. Het bosgebied is vrij toegankelijk.

Haagse Bos

Het Haagse Bos is het groene hart van de stad. Vroeger reed de
adel hier rond met koetsjes, tegenwoordig is het de plek voor
wandelaars, fietsers en ruiters. Er zijn ligweides, vijvers en veel
kronkelende paadjes. In het bos bevindt zich ook Huis ten Bosch,
het woonverblijf van ons staatshoofd. Het Haagse Bos wordt
beheerd door Staatsbosbeheer.
Ruiterpaden
Aan de kant van de Benoordenhoutseweg liggen ruiterpaden.
Het Haagse Bos is te bereiken via het Malieveld, de Benoordenen Bezuidenhoutseweg, de Boslaan, de Laan van Nieuw Oost-Indië
en de Leidsestraatweg. Aan het begin van die laatste weg is een
parkeergelegenheid bij Chalet ten Bosch. Het bos is vrij toegankelijk.

Paard & Recreatie
www.paardenrecreatie.nl
Routes zijn te vinden onder de button ‘Op pad met je paard’.
Ruiterpad
www.ruiterpad.nl
U vindt de routes onder de link ‘toerisme en recreatie’.
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Scheveningse Bosjes

De Scheveningse Bosjes horen bij het jonge duinlandschap dat tussen
1100 en 1400 ontstond aan de kust. Het eerder aangeplante bos
werd in de oorlogsjaren bijna helemaal weggekapt voor brandhout.
Het gebied heeft veel reliëf en is rijk aan historie. Ooit was het bos
het jachtterrein van de koning. Verder zijn er oude monumenten te
vinden, zoals de joodse begraafplaats en het borstbeeld van Huijgens.
Ruiterpaden
Er zijn een aantal ruiterpaden in de Scheveningse Bosjes. Het bos
ligt tussen de Scheveningseweg, de Archipelbuurt, de Haringkade
en het Van Stolkpark en is ook via deze kanten te bereiken. Aan de
noordzijde van het bosgebied ligt Madurodam. Informeer bij de
betreffende manege naar parkeermogelijkheden. Het gebied is vrij
toegankelijk.

Veilig op pad
Als u op een paard zit of ernaast loopt, bent u volgens de wet een
bestuurder. Daarom vindt u hieronder de belangrijkste verkeersregels. Zo kunt u veilig en verantwoord op pad.
Verkeersregels
r*TFSFFOSVJUFSQBE 6CFOUWFSQMJDIUEJUUFHFCSVJLFO
r(FFOSVJUFSQBE )PVEU[PWFFMNPHFMJKLSFDIUT)FUMJFGTU
in de berm, anders op de rijbaan. Op de rijbaan mag u niet
naast elkaar rijden.
r0QWPFUQBEFO TUPFQFO àFUTQBEFOFOàFUTTUSPLFONBHV
niet komen. Ook niet als u naast uw paard loopt.
r0QHFMJKLXBBSEJHFLSVJTQVOUFOIFFGUSFDIUTBMUJKEWPPSSBOH 
tenzij anders is aangegeven. Bij kruispunten met een verharde
en onverharde weg geldt dat bestuurders op de onverharde
weg voorrang verlenen aan alle (van rechts of links komende)
bestuurders op de verharde weg.
r8JMUVPWFSTUFLFO ,JKLPQUJKEPWFSVXTDIPVEFSPGFS
verkeer achter of naast u rijdt. Als het mogelijk is, sorteer
dan eerst voor.
r3JKEUVJOFFOHSPFQ 1SPCFFSOBBTUFMLBBSUFHBBOTUBBO
Kijk naar links en rechts en steek dan tegelijk over. Als dit
niet lukt, steek dan individueel over volgens de hierboven
genoemde instructie.
r7FSBOEFSUVWBOSJDIUJOH (FFGEBUBBOEPPSVXBSNPQ
schouderhoogte uit te steken.
r,JKLWPPSEBUVFDIUPWFSTUFFLUPGBGTMBBUBMUJKEOÓHFFOLFFS
over uw schouder.
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Sint Hubertuspark

Het Sint Hubertuspark is een voormalig jachtterrein. Het gebied
hoort bij het jonge duinlandschap tussen Scheveningen en Den Haag.
In het park ligt een prachtig villapark dat na de Tweede Wereldoorlog
is gebouwd. Het hoogste punt is De Bloedberg, een verhoogde duintop. Het terrein bestaat uit bos en open zandvlakten. Door het
reliëf zitten er een paar pittige klimmetjes in het padenpatroon.
Ruiterpaden
In het Sint Hubertuspark liggen enkele ruiterpaden. Voor ruiters is
het park op drie manier te bereiken. Via de Van Voorschotenlaan,
Plesmanweg en Sint Hubertusweg. Met de auto bereikt u het
gebied via de Waalsdorperweg, Plesmanweg en Kwekerijweg.
Informeer bij de betreffende manege naar parkeermogelijkheden.
Het park is vrij toegankelijk.
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Duingebied Meijendel

Meijendel is een uniek natuurgebied met bijzondere planten
en dieren. Het wordt beheerd door Dunea omdat er drinkwater
wordt gewonnen. Er is een bezoekers- en activiteitencentrum
gemaakt en een nieuwe paardenstal gebouwd. Hier kunt u tijdens
uw strand- of duinrit uw paard even stallen om zelf een kop koffie
te drinken of wat te eten in de pannenkoekenboerderij. Neem dan
wel een halster mee, water en hooi zijn aanwezig.
Ruiterpaden
Er lopen verschillende ruiterpaden door dit gebied. U kunt
parkeren bij het bezoekerscentrum en aan het begin van de weg
daar naartoe. Meer informatie en een routebeschrijving vindt
u op www.dunea.nl. De vallei Meijendel en de gebieden ten
zuidwesten en ten zuidoosten van de vallei zijn vrij toegankelijk.

Fotografi e Michel Mees
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Ruiterpaden
Door het gebied lopen verschillenden ruiterpaden. En ook langs
de nabijgelegen Pompstationsweg is een ruiterpad te vinden.
De Nieuwe Scheveningse Bosjes zijn bereikbaar via de Badhuisweg,
Brusselselaan, Pompstationsweg en Doorniksestraat. Informeer bij
de maneges in de buurt naar parkeermogelijkheden. Het gebied
is vrij toegankelijk.
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Westduinpark

Landgoed Clingendael

Ruiterpaden
Op het hele strand mag u paardrijden. Het Zuiderstrand is goed te
bereiken vanuit het aanliggende Westduinpark. Het Noorderstrand
is het best bereikbaar via de strandslag ter hoogte van het Zwarte
Pad, in de buurt van duingebied Meijendel. Op de kaart ziet u via
welke strandslagen u te paard het strand op kunt en waar gelegenheid is om te parkeren.

Hieronder vindt u organisaties die zich met paardrijden bezighouden.
Op een aantal sites vindt u ook digitale ruiterroutes.
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De Uithof is een recreatief natuurgebied met een gevarieerde
natuur. Zo zijn er maar liefst 355 soorten planten, vissen en
vogels. De Uithof ligt in het zuidwesten van Den Haag en vormt
samen met recreatiegebied Madestein een groene buffer tussen
de stad en het Westlandse kassengebied.
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Tussen Den Haag en Wassenaar ligt landgoed Clingendael.
De naam verwijst naar het dal tussen de clingen, de lage duinen
van de strandwallen. Door de combinatie van cultuur en natuur
is het landgoed een prettige plek voor jong en oud. U vindt er
prachtige gebouwen, tuinen en waterpartijen. De tuinkunst van
1818 is nog steeds zichtbaar in het landgoed.

Handig om te weten

Ruiterpaden
In het Westduinpark ligt een netwerk van ruiterpaden. Het gebied
is te bereiken via de Laan van Poot en de Savornin Lohmanlaan.
Parkeren kan op de plekken aangegeven op de kaart. Het gebied
is vrij toegankelijk.

Met dank aan Staatsbosbeheer en Dunea

Nieuwe Scheveningse Bosjes

’s-Gravenhaagsche Stadsrijschool
Den Haag draagt de paardensport al eeuwenlang een warm hart
toe. In 1806 organiseerde de ’s-Gravenhaagsche Stadsrijschool
al paardrijlessen en ritten in het centrum van Den Haag.
De rijschool is daarmee de oudste in Nederland. Meer informatie:
(070) 3632520 en www.stadsrijschool.nl.
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Colofon
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De Nieuwe Scheveningse Bosjes maken deel uit van het jonge
duinlandschap dat tussen 1100 en 1400 aan de kust ontstond.
In de oorlogsjaren zijn veel eerder geplante bomen gekapt omdat
men brandhout nodig had. Na de oorlog zijn er nieuwe bomen
geplant. Sindsdien is het een mooi wandel- en ruitergebied met
aan de kant van de Brusselselaan een speelplaats voor kinderen.

Haagse hippiek

Het Westduinpark is een afwisselend natuurgebied. Sinds 1990
is het nationaal beschermd en sinds 2010 ook internationaal.
Om de leefgebieden van planten en dieren te beschermen is
het park in 2011 aangepakt om het duinlandschap in oude
glorie te herstellen. Met succes; er staat weer water in duinvallei de ‘Natte Pan’, waardoor de rugstreeppad en de kleine
parelmoervlinder weer terug zijn in het gebied.

Den Haag investeert jaarlijks veel geld om ervoor te zorgen dat straten,
pleinen, parken, natuurgebieden en landgoederen er mooi bij liggen.
Hierdoor kunnen we met elkaar genieten van onze stad én haar natuur.
Samen zorgen we ervoor dat de openbare ruimte aantrekkelijk en goed
onderhouden is en blijft.

Strand

Het strand van Den Haag is prachtig voor een buitenrit. De uitgestrekte zandvlakten en ruisende branding ademen vrijheid. Toch
zijn er regels voor paardrijden op het strand. Van 1 oktober tot
15 mei mag u de hele dag rijden. Buiten deze periode mag dat
alleen tussen 19.00 uur en 7.00 uur. Deze regel geldt voor zowel
het Scheveningse strand (Noorderstrand) als het Zuiderstrand.

Slecht pad? Meld dat!
De gemeente Den Haag doet er alles aan om de ruiterpaden
goed te onderhouden. Toch kan het zijn dat een pad er op den
duur minder goed bij ligt. Of dat er obstakels zijn ontstaan door
hevige weersomstandigheden. Laaghangende of afgebroken takken
bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat de borden niet goed leesbaar
zijn of dat er een toegangshek in de route niet goed functioneert.
U kunt helpen om de kwaliteit van de ruiterpaden zo goed en
veilig mogelijk te houden door slechte paden bij ons te melden.
Dat kan via het gemeentelijk klantcontactcentrum op het telefoonnummer 14 070. U kunt ook een melding Openbare Ruimte
indienen via de website www.denhaag.nl.

Maneges en rijscholen

Legenda Haagse Ruiterkaart

Den Haag draagt de paardensport al eeuwenlang een warm hart toe.
We herbergen zelfs de oudste Nederlandse rijschool. De hofstad was
vroeger dus geliefd paardrijgebied en ook nu kunt u hier ideaal te
paard op pad. Onze groene stad biedt volop mogelijkheden voor een
afwisselende rit.

a Manege De Eendenkooi

Meijendel

Ruiterpad in beheer van Gemeente Den Haag

Marie Heinenweg 6, 2533 SX Den Haag

Ruiterpad in beheer van Dunea
b Manege Wittebrug

Ruiterpad in beheer van Staatsbosbeheer

Sint Hubertusweg 21, 2597 JH Den Haag

Overgang of brug

Het strand is natuurlijk prachtig om door de branding te draven of in
galop het zand te doen opstuiven. Maar er zijn veel meer mooie plekken
waar u met uw paard naartoe kunt. Om te genieten van de buitenlucht
en de omgeving.

c Manege De Wildhoef

Gebieden

d Manege Berestein

Zwarte pad

2 Landgoed Ockenburgh

Denk aan uitgestrekte duingebieden met zandvlaktes en glooiende
duinen. Maar ook culturele landgoederen, recreatiegebieden, historische
bossen en prachtige parken. Mooi op pad kan ook in het hart van
de stad. Bijvoorbeeld in Clingendael of het Haagse Bos.

Daal en Bergselaan 23, 2565 AB Den Haag
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1 Madestein

Lozerlaan 10, 2544 LG Den Haag

3 Recreatiegebied De Uithof

e Hippisch Centrum Westland

4 Westduinpark

Poeldijkseweg 47, 2544 NS Den Haag

5 Bosjes van Pex
6 Strand

Op deze kaart vindt u alle plekken waar u met uw paard de natuur in
kunt. Per gebied staat er een omschrijving, informatie over de aanwezige
ruiterpaden en de bereikbaarheid van de locatie. De Haagse maneges
staan ook op de kaart.
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In Den Haag is het voor iedereen mogelijk om paard te rijden. Ook
als u een handicap heeft. In de Madurodam Manege is de Stichting
Paardrijden voor Gehandicapten gevestigd. Hier kunt u paardrijden
als u een visuele, lichamelijke of verstandelijke handicap heeft. U
kunt er ook terecht als u wilt helpen bij het verzorgen van de paarden.
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Strandopgangen geschikt voor paarden

Madepolderweg 49A, 2553 EG Den Haag
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Als extra hebben we andere interessante hippische informatie en locaties
opgenomen. Kortom, Den Haag heeft paardenliefhebbers veel te bieden.
We wensen u dan ook volop rijplezier in onze mooie stad!

Riouwstraat 62C, 2585 HD Den Haag
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10 Duingebied Meijendel

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
(070) 324 11 29

Rijswijk

Madurodam Manege
(070) 368 61 38
www.madurodammanege.nl

Drievliet
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