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Met deze speelroute ontdek je de 
leukste speelplaatsen in Escamp!

Je begint bij het Marinipark in de wijk 
Bouwlust/Vrederust en je eindigt in 
de Uithof waar je in een écht doolhof  
kunt spelen! Loop deze route met je 
ouders of met je vriendjes. De route  
is niet lang, maar afhankelijk van  
hoe lang je op de plekken blijft spelen, 
kan het best een paar uur duren! 
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Daarom deze tips!

Tip 1
Neem voldoende 
eten & drinken mee. 

Tip 2 
Voor jonge kinderen 
kan het best ver lopen 
zijn, neem eventueel 
een step, skates of 
een fiets mee!  

Volg Haags Sportkwartier op Instagram en Facebook! Kom meer 
te weten over Haags Sportkwartier op www.haagssportkwartier.nl
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Legenda

	 Looproute

	 Weetjes

	 Speelplaatsen

	 Park

	 Water

	 Wegen



Doolhof Uithofpark

Er zijn verschillende ingangen  
en maar eentje leidt je naar  
het midden.  
Succes met vinden!
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Marinipark 

Er staat in het park een groot 
paard. Het is een kunstwerk, 
de ruiter wil de ene kant op, het 
paard de andere kant. Het is 
gemaakt door Marino Marini en 
daarom heet het park ook zo.

Cruyff Court

De naam van het voetbalveld 
komt van Johan Cruyff, dat 
was de beste voetballer van 
Nederland. Hij leeft nu niet meer, 
maar hij wilde overal speelveldjes 
maken, dan kan iedereen lekker 
bewegen en zo blijft hij er toch 
nog een beetje bij.

Maak een foto bij je favoriete speeltoestel en deel deze op Facebook  
of Instagram @haagssportkwartier #HaagsSportKwartierRoute



Bij het klimtoestel met de 
draaiglijbaan lopen we 
het park uit, richting de 
Woonstede. We blijven 
aan de linkerkant op het 

voetpad, steken de Middenstede 
over en lopen de Woonstede 
helemaal door, ook over het pad 
langs de grote gele flat met rode 
ramen. Hier bij de huizen met een 
dak gaan we rechts over de stoep 
van de Eindstede. Na het laatste 
huis is er links een verborgen paadje 
(Hofstedepad), daar gaan we in.

Je ziet al de sportvelden aan de 
overkant. Wij gaan rechts en lopen 
langs het slootje en de velden. Ze 
spelen hier voetbal en rugby.  
We gaan de trap op en steken de 
Beresteinlaan over en gaan links. 
Er loopt een voetpad hier onder de 
bomen langs de school.

We lopen door op de Beresteinlaan, steken de 
trambaan over, lopen verder langs de Yunus 
Emreschool en dan rechts, de Trezoriersdreef op. 
Het voetpad aan de rechterkant loopt ineens bij het 
grasveldje rechts naar een bruggetje. 

Dit is het Zuid West College
waar je alles kunt leren voor een 
eigen winkel, of als je wilt werken  
in de zorg, maar ze hebben ook  
een sportopleiding voor gym juffen 
en -meesters.
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We gaan aan de overkant links en langs de sloot 
(Schuttersdreef), helemaal naar het einde. Daar 
is weer een sloot en aan de overkant zie je de 
speelplaats al. We moeten even rechts, weer een 
bruggetje over en dan ben je er.  

Dit is het Cruyff Court van ADO Den Haag.  
Om te voetballen klim je gewoon de bak in, 
en als je wilt schommelen of iets anders, 
dan is links en rechts van het veld nog veel 
meer te vinden. 

Als je goed hard stampt 
op de brug, vluchten
de krokodillen meestal
wel weg!
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Voetballers hebben op hun shirt altijd een nummer. Dat van meneer 
Cruyff was nummer 14. Er zijn altijd 14 regels op een Cruyff Court  
en die staan op het bord bij het veld. Regel 13 is: samenspelen!  
Je mag dus altijd meedoen met anderen, ook als je zelf geen bal bij  
je hebt.

Ben je klaar met spelen, dan is er een waterpomp van 
Dunea op het terrein voor als je dorst hebt.  
Als je het nu te warm hebt, stop je gewoon je hele 
koppie onder de kraan! 

We lopen via hetzelfde bruggetje het parkje uit en 
slaan links af en lopen verder over het voetpad de 
Gravinnendreef af. 

Maak een foto bij je favoriete speeltoestel en deel deze op Facebook  
of Instagram @haagssportkwartier #HaagsSportKwartierRoute
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Je bent nu hier



We lopen daar op de stoep aan de 
linkerkant langs de laatste woningen 
van Den Haag. Hierna komt alleen 
nog een heel groot park, De Uithof, 
en daar gaan we naartoe. 

We komen dan bij een 
groot grasveld waar je  
mag barbecueën met  
de hele familie. En er is 
weer een watertap waar  
je ook gewoon lekker  
kan kliederen.

We volgen het pad langs 
het water, totdat we bij de 
Gravendreef komen. Hier 
sla je rechtsaf en zie je de 
speeltoestellen al staan waar 
je weer even in kunt spelen. 
 
We vervolgen onze weg op de 
Gravendreef naar links en lopen 
op de stoep aan de overkant en 
steken De Dreef over. Hier slaan 
we meteen rechts, na de eerste 
flat, het paadje in. We lopen nu 
tussen de flats door. Volg het pad 
naar links en we komen uit op de 
Riddersdreef. 



We gaan links bij de grote Melis Stokelaan en blijven veilig aan deze kant, 
links. We moeten zo een drukke kruising oversteken, maar er zijn stoplichten 
en een zebra. Wel even opletten voor fietsers, maar dan mag je zelf op het 
knopje drukken.
 
Aan de overkant gaan we door en steken weer het fietspad over.  
Let op, ze komen hier van allebei de kanten, links én rechts!  

Zie je het zandpaadje dat naar de bult gaat? Daar gaan we op.

Wij lopen door aan de rechterkant van het veld, tussen 
de bomen naar het einde. Het lage (Blaeupad) is een 
fietspad maar is niet rood, iets verder is het wandelpad 
met kleine steentjes. Dat nemen we, we gaan rechts. 
Het pad loopt in een hele grote boog naar links naar 
het labyrint.  

Het pad slingert maar we houden de 
sloot beneden steeds aan de linkerkant. 
De naam wordt nu het Gemma 
Frisiuspad en we zijn er bijna. Als we dit 
pad nog even doorlopen, zien we vanzelf 
links het doolhof.

De huizen die je links 
achter het veld ziet, zijn 
echte boerderijen. Die 
mensen wonen niet meer 
in Den Haag, daar heet het 
anders, dat is Poeldijk.
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