DEZo – Duurzame fietsroute Zoetermeer – 27 augustus 2016 van 11:00 uur tot 16:00 uur
1. DEZo-stand en woonwijzerwagen (start) – 2. Groengevel parkeergarage
Vertrek vanaf de DEZo-stand/Woonwijzerwagen, Achterom (bij Osylaan, nabij CKC). Het
Achterom uitrijden richting CKC. Linksaf de Osylaan in.
Rechtaf het Agathapad (fietspad) in en eerste pad linkaf, busbaan oversteken en brug over
Marseillepad in. Marseillepad tot het eind volgen en linksaf tussen de Dobbe en de Markt.
Bij BO & RO rechtsaf richting stadhuis, sla linksaf de Londenstraat in, langs “Ter Zake”;
rechtsaf Londenstraat vervolgen.
Aan einde Londenstraat linksaf de Engelandlaan in; rijdt deze helemaal uit en sla rechtsaf de
Bovenlangs in. Links is de Groengevel parkeergarage te zien.
2. Groengevel parkeergarage – 3. Flat Savelsbos
Rijd terug op de Bovenlangs/J.L. van Rijweg (zuidwaarts); bij stoplichten rechtsaf Voorweg in.
De Voorweg alsmaar volgen tot voor het viaduct van de Randstadrail.
Sla linksaf het fietspad in en volg dit fietspad (evenwijdig aan de randstadraillijn).
Zalkerbos oversteken; bij volgende kruising rechtsaf fietspad onder tunneltje door.
Na het tunneltje linksaf en gelijk weer rechtsaf en fiets tot aan de flat Savelsbos.
3. Flat Savelsbos – 4. Appartementencomplex Futura
Na bezoek Savelsbos fietspad terug onder het tunneltje onder Randstadrail door.
Nu rechtdoor op fietspad, steek kruising over en fiets langs flat Jonkerbos. Bij T-kruising en
olifantje rechtsaf. Sla bij vijver linksaf fietsbruggetje over, dan rechtsaf en sla aan het einde
van het fietspad linksaf en volg Abdissenbos.
Passeer Belvederebos (ligt nu aan linkerzijde); na buurtgebouw “De Keet” (rechterzijde)
rechtsaf het Abdissenpad in. Door tunnel onder Afrikaweg; steek kruising over. Na de
kruising bevindt zich het Appartementencomplex Futura.
4. Appartementencomplex Futura – 5. Graaf Janstraat 219 (Jenissen)
Na bezoek Futura verder op het fietspad langs van Leeuwenhoeklaan; bij rotonde rechtsaf
het fietspad Dunantstraat in. Na flat aan linkerkant, direct op fietspad links. Clauslaan
rechtsaf in.
Bij de rotonde op de van Stolberglaan linksaf en dan direct rechtsaf op het fietspad pal langs
flatgebouw. Dit fietspad komt uit op de Graaf Janstraat, alwaar huisnr. 219.
5. Graaf Janstraat 219 – 6. Nissan dealer
Nu terug naar de van Stolberglaan en sla die rechtsaf in. Over het viaduct en langs Vernède
Sportpark. Ga bij de rotonde rechtdoor de Dr. J.W. Paltelaan in en aan einde daarvan
rechtsaf door de tunnel onder de A12 en het spoor (bij Station Zoetermeer-Oost).
Direct na tunnel linksaf Groeneweg in. Aan het einde Groeneweg linksaf en langs fietspad
langs het water van de Paletsingel. Aan het einde van Paletsingel even naar rechts buigen en
dan direct fietspad linksaf (Vernispad). Door tunnel onder de Oostweg. Rechts Wilton
Tradepark/Platinastraat in. Naar de Nissan dealer (Platinastraat 47).
6.Nissan dealer – 7. Kia dealer
Na bezoek Nissan terug naar fietspad. Waar Platinastraat fietspad kruist, dit fietspad
rechtsaf; Lansinghageweg oversteken; aan linkerhand is de KIA-dealer (Edelgasstraat 6).
7. Kia dealer – 8. v. Egmondstraat
Na Kia linksom de Argonstraat in en die uitrijden; bij splitsing met Radonstraat linksaf
fietspad langs de Lansinghageweg in. Aan linkerhand een windmolen! Fietspad rechtdoor

volgen (Lansinghageweg buigt af); linksaf het geasfalteerde fietspad Lansingpad op. Nieuwe
weg oversteken en 1e fietspad bij richtingaanwijzer linksaf (Vernispad). Eerste rechts de
Koperstraat in. Windmolen aan rechterzijde! Sla na de bocht naar links rechtsaf de
Chroomstraat in. Aan deze straat weer een windmolen.
Recht door de Cobaltstraat heen tot aan het fietspad langs het spoor. Daar linksaf het
Spoorpad op en dit helemaal afrijden. Dan met een slinger rechtsaf door de tunnel onder het
spoor en de A12 de Rokkeveenseweg in. Na tunnel rechtdoor rijden en de Rokkeveenseweg
volgen. Bij bocht naar rechts, weg oversteken. Rechtdoor de Rokkeveenseweg blijven
volgen; kruising oversteken en de Zegwaartseweg volgen. Sla bij de volgende kruising linksaf
de van der Hagenstraat in. Bij driesprong linksaf van Diestlaan in.
Sla bij de 2e afslag rechtsaf de van Egmondstraat in. Hier staan woningen uit 1967, die
omgebouwd worden tot Nul op de Meter woningen.
8. v. Egmondstraat – 9. Renault Autohaag Zeeuw
Hierna de van Egmondstraat uitrijden, op lus naar rechts en dan linksaf Van der Aapad op en
het Rakkersveld in over fietsbrug. Steek aan het einde van het fietspad schuin naar rechts
het parkeerterrein over. Passeer het flatgebouw ter rechterzijde linksom en ga langs vijver.
Steek de van Aalstlaan over voor bezoek aan de Renault dealer.
9. Renault Autohaag Zeeuw – 10. Snoeksloot 80 (Frijman)
Na Autohaag Zeeuw rechtsom de Gaardedreef in en onder viaduct direct bij de 1e afslag
rechtsaf het Kangaroepad op. Aan het eind van dit fietspad scherp rechtsaf terugbuigen (ook
Kangaroepad) en over randstadrailviaduct.
Na dit viaduct de 3e afslag rechtsaf (Spieringsloot). Rijd direct een bruggetje over en steek
even later de Slootdreef over. Blijf fietspad volgen de Snoeksloot (verder) in. Buig mee naar
rechts op de Snoeksloot en even later tref je in een inham woning nr. 80.
10. Snoeksloot 80 – 11. Hof van Segwaert
Even terug de inham uit en naar links de Snoeksloot uitrijden. De Rietvoornsloot oversteken
en de Kikkersloot uitrijden tot Slootdreef.
Linksaf de Slootdreef in (let op: hier geen straatnaambord); langs Hofvijverschool aan
linkerzijde. Rechtsaf bij de T-kruising met de Parkdreef; onder randstadrail door.
De kruising met Gaardedreef oversteken. Neem wandelpad in het park, fiets aan de hand.
Na ca. 150 meter aan de rechterzijde de ingang van het Hof van Segwaert.
11. Hof van Segwaert – 12. Weidemolen Stadsboerderij
Terug naar Gaardedreef en daar linksaf. Linksaf de Dadelgaarde in en deze uitrijden.
De Zegwaartseweg oversteken en dan de Marconistraat uitrijden. Bij de rotonde rechtsaf de
Edisonstraat in; bij volgende rotonde linksaf de Franklinstraat in.
Oostweg oversteken Franklinstraat in; bij volgende rotonde rechtdoor Olaf Palmelaan in.
Pal voor de volgende rotonde linksaf, steek de Olaf Palmelaan over en neem het fiets-/
voetpad: Heempad (oostzijde van Heemkanaal). Steek vervolgens een fietspad over en neem
dan de eerst volgende brug over het Heemkanaal. Ga aan overkant (westzijde) van
Heemkanaal gelijk rechtsaf (hier heet het ook Heempad).
Bij de volgende kruising (Schipluidenpad) rechtsaf en via 2 bruggetjes het Heemkanaal
oversteken; ga rechtdoor langs hoge flat (en winkelcentrum Oosterheem) ter linkerzijde.
Je komt nu in de Florence Nightingalelaan. Ga rechtdoor onder het viaduct van randstadrail.
Direct daarna linksaf de Nijlstroom in (dus rotonde linksom) en dan direct weer rechtsaf de
Orinocostroom in; rijd deze uit. Bij de Moldaustroom rechtsaf het fietspad op. Rechts aan
het eind, vrijwel tegen de HSL aan, is de Weidemolen.

12. Weidemolen Stadsboerderij – 13. Zegwaartseweg 144 (Smit)
Ga terug naar het fietspad. Sla pijlrichting knooppunt 17 en 33/34 in. Neem bij rotonde
afslag Hidemapad en dan links fietspad Oostkade. Deze helemaal uitrijden. De Oostkade
buigt aan einde bij een splitsing linksaf terug Oosterheem in en komt uit op de
Mathenessestraat. Neem vanaf de Mathenessestraat de eerste afslag rechtsaf, ga het
bruggetje over de Maasdamstraat in; sla rechtsaf en direct weer linksaf. Aan het einde van
de Maasdamstraat linksaf de Zegwaartseweg op. Rechts bevindt zich nr. 144.
13. Zegwaartseweg 144 – 14. Zegwaartseweg 49 (Hoeve Wildrijk/Verharen)
Vervolg de Zegwaartseweg, steek de Hugo de Grootlaan over. Links vind je woonhuis nr. 49.
14. Zegwaartseweg 49 – 15. Marotplan 80 (Schipper)
Vervolg nu de Zegwaartseweg; pak fietspad rechtsaf aan overzijde Ruimtebaan.
Rechtdoor bij afslag naar wijk 23/27; onder Randstadrail door. Ruimtebaan oversteken en
rechtsaf de Schansbaan in en tot aan de splitsing bij de Benthuizer plas blijven volgen. Kies:
Korte route: Schansbaan uitrijden langs de Benthuizer plas. Sla vóór het bruggetje linksaf.
Volg de Schansbaan langs het water en kom uit op Marotplan. Rechts woonhuis nr. 80.
Lange route: Vestingpad (richting Benthuizen) om de Benthuizer plas nemen. 2e bruggetje
linksaf. Bruggetje over en rechtdoor het Marotplan in; links bevindt zich woonhuis nr. 80.
15. Marotplan 80 – 16. Giekwerf 27 (Nijs)
Marotplan noordwaarts met bocht naar links langs Noordhovense plas vervolgen;
Marlotplan over in De Keyserplan.
Sla na boog naar links met een scherpe bocht rechtsaf het fietspad op. Ga over 2 bruggetjes
richting de Noord A. Bij de Noord A de Aziëweg oversteken en dan linksaf het fietspad op.
Dit fietspad blijven volgen en ga linksaf het tunneltje onder de Aziëweg door en rijd het
Langelandpad op. Dit fietspad langs de Aziëweg blijven volgen. Tunneltje door, rechtsaf
Surfpad in en door volgend tunneltje.
Na dit tunneltje onder de Aziëweg het Surfpad afrijden uitkomend op de Jonkwerf.
Rechtdoor de Hulkwerf in en bij bocht linksaf de Giekwerf in. Je moet naar huisnr. 27.
16. Giekwerf 27 – 17. Jolkade 7 (de Jong)
Even terug op de Giekwerf en dan rechtdoor over een ophaalbruggetje.
Rechtdoor de Pinaskade in; deze gaat over in Kadelaan. Bij fietspad Broekwegkade linksaf.
Rechtsaf de Kaagkade (77 t/m 95) in, daarna linksaf de Jolkade in voor bezoek aan huisnr. 7.
17. Jolkade 7 – 18. Wijktuin Broekweg
Terug naar het fietspad Broekwegkade, rechtsaf en deze door winkelcentrum de Leyens
volgen. Het fietspad heet nu Broekwegzijde. Na tijdje rechts Wijktuin Broekweg (nr. 195).
18. Wijktuin Broekweg – 1. DEZo-stand en woonwijzerwagen (finish)
Na de wijktuin het fietspad en Broekwegschouw vervolgen tot aan Restaurant De Sniep.
Steek de Aïdaschouw over en rijd langs het Woonhart Zoetermeer en de Vredekerk.
Sla bij de stoplichten linkssaf en fiets vóór het Woonhart langs. Steek aan het einde van het
Woonhart de Europaweg over en kom uit in de Denemarkenlaan.
Rijd alsmaar rechtdoor via de Denemarkenlaan en de Italiëlaan onder Randstadrail door naar
de Bordeauxstraat, buig links en fiets na bussluis de bus-/fietsbrug over.
Ga via het fietspad dat naast de busbaan ligt naar de Osylaan en sla daar linksaf.
Sla na het CKC rechtsaf het Achterom in naar de DEZo-stand en de WoonWijzerWagen.
Je hebt de duurzame fietsroute volbracht!

