Buurtommetje Kievitsloop
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Startpunt: kantoor Alwel / locatie informatiepunt Katerdonk. Loop door het ‘poortje’ naast het Alwelkantoor, loop rechtdoor tot het fietspad (Moerenpad) en ga rechtsaf.
Volg het fietspad tot de kruising met de Louwersdonk, steek over en ga nog voor het bruggetje naar
rechts, dan voor het kinderdagverblijf linksaf. Dit is het Wilgenpad, het loopt langs het water dat de
Moerenloop heet.
Je ziet aan de andere kant van het water het Haagse Beemdeneiland. Ga het eerste pad links, je blijft
dan langs het eiland lopen, dit is een hondenlosloopterrein. Wil je dat niet, loop dan iets verder door,
ga linksaf richting speeltuin Somerweide en loop om het hek heen.
Je komt uit bij de Somerweide, ga daar linksaf naar de brug en steek bij de brug over, je bent dan weer
op het Moerenpad.
Volg het Moerenpad tot net na het bruggetje, daar is een ‘olifantenpaadje’ min of meer rechtdoor langs
het water. Je komt dan uit bij de Verlengde Witmoeren met de bijzondere huizen met halfronde daken.
Ga de Verlengde Witmoeren in (rechtsaf). Aan het eind van de Verlengde Witmoeren ga je rechtsaf de
Blokmoeren in naar het voetpad. Links zie je een leuke speelplek!
Ga het bruggetje over en volg het pad tot het Buitenerf, ga linksaf. Bij nummer 239 zie je weer een
voetpad. Houdt rechts aan, aan de linkerkant ligt weer een hondenlosloopplek. Volg het pad rechts om
het sportveld heen, het slingert naar het Cannaertserf (onder de hoogspanningmasten).
Steek over en volg het voetpad rechtdoor, achter de huizen langs. Een smal, donker maar heel mooi
pad. Blijf rechtdoor gaan, je komt dan bij de Kievitsloop, een mooie plek met een (vis)vlondertje.
Je komt uit op het Reeperf, tussen nummer 23 en 25. Ga linksaf tot het fietspad, ga daar rechtsaf.
Je komt bij de fietspadenkruising met het Schapenpad, ga daar kort rechtsaf en meteen weer linksaf,
achter de huizen langs.
Steek de Koeieweide over en blijf het pad achter de huizen volgen, langs het buurttuintje Van om den
Hoek, houdt links aan voor de oude boerderij langs. Ga bij de kruising met het fietspad Rustenburgpad
linksaf het bruggetje over en dan rechtsaf, het Donkpad op.
Ga voor het fietstunneltje rechtsaf, steek over, blijf het Donkpad volgen. Je komt dan bij een bruggetje,
aan je rechterkant ligt WC de Donk. Loop daar naar toe (helaas houdt het voetpad hier op). Aan de
overkant van de Donk ligt het kantoor van Alwel weer en ben je rond.

Bijzonderheden:

1. Het Haagse Beemdeneiland staat ook wel bekend als geiteneiland, naar de landgeiten die hier grazen
van ongeveer juli tot maart.
2. Het appartementencomplex bij De Donk heet in de volksmond ‘Apenrots’, naar de opvallende vorm.
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