
 
 
Een fietsroute door Zoetermeer Rondje westwaarts  

 

Start op de Markt voor Museum De Voorde. 

Met het museum achter je sla je vanaf de Markt rechtsaf, bij de voet van de Stadhuistoren De Kroon en rij door 

het Dobbe park naar het begin van de Dorpsstraat. Onder het viaduct door en dan rechtsaf de Vlamingstraat op. 

Fiets vervolgens rechtdoor de Voorweg op. Bij de kruising met het Panamapad (na een eventueel bezoek aan de 

stadsboerderij Het Buitenbeest) ga je rechtsaf over de brug, richting Buytenwegh, het Godfried Bomanspad op. 

Sla linksaf en rij tot aan het station Voorweg-hoog en ga bij de verkeerslichten linksaf naar het pop-cultuurcentrum 

De Boerderij. Vandaar fiets je langs de RandstadRail naar Gymworld. 

 

Vanaf Gymworld rij je in westelijke richting naar de aansluiting van de Meerzichtlaan op de Amerikaweg; fiets 

linksaf langs de Meerzichtlaan, passeer de Voorweg en ga langs instituut Kentalis, onder de Bergbrug door, 

zuidwaarts. Gebruik de rotonde bij de Berglaan om op het westelijke gelegen fietspad van de Meerzichtlaan te 

komen. Fiets onder de Landbrug door en sla daarna rechtsaf de Westergo op. Daar vind je in de buurt van 

Drechterland, Duiveland, Eemland en Flevoland de locatie van de 214 woningen van De Goede Woning die door 

de Era verduurzaamd worden tot NOM-woningen. Waar de Westergo overgaat in het Gaasterland staan de 

Koepeltjes-woningen, fiets nu over het fietspad naar de Balijbrug. Even lekker klimmen en daarna zalig afdalen, 

de wijk Rokkeveen in. vervolg na twee bochten (rechts, links) de fietsroute richting Azobehout onder de houten 

brug door tot aan de kruising met de Houtsingel. Steek de Houtsingel over, via Ogeahout, volg het fietspad 

rechtdoor, verder via het Perobahout, dan een tunneltje in en het Floriadepark door.  

 

Neem de brug/folly over de Florasingel, rij door naar de Laurierzoom, wederom brug over tot aan het 

Blauweregenpad, daarna linksaf. Je fietst nu langs de Groene Loper, ooit de reserveringsstrook voor de 

RandstadRail naar Pijnacker en nu een lange smalle bouwlocatie voor o.a. ‘Wonen a la carte’. Via de Zenobiagang 

(nieuwe zorgwoningen) en een stukje Juweellaan kan je onder de poort door naar  watertoren De Tien 

Gemeenten. Rij terug naar de Juweellaan en vervolg de route langs de Milenagang (nieuwe woningbouw) naar 

het bruggetje bij de Madame Curiesingel. Sla linksaf, steek de Mahatma Gandhisingel over en ga voorbij het NH-

hotel rechtsaf naar het plein van de verenigde Naties. Neem de lift of de roltrap en ga over de Mandelabrug naar 

de wijk Driemanspolder. Als je daar weer op maaiveld staat, ga je rechtsaf langs de Boerhaavelaan, op weg naar 

het IBM -complex, en neem daar de auto ingang. Via het groene parkeerterrein is de entree van het gebouw 

gemakkelijk te vinden; binnen is de stadsmaquette als werk in uitvoering te bewonderen. Terug naar de 

Boerhavelaan en ga daar de Van Stolberglaan in, linksaf de Dunantstraat in en dan na het tweede woongebouw 

doorsteken naar het Willem Alexanderplantsoen. Volg de rondbaan en ga via het fietspad naar de aansluiting op 

de Clauslaan. Via de rotonde Van Leeuwenhoeklaan, Willem de Zwijgerlaan rechtdoor naar de Bijdorplaan en 

rechtsaf onder het viaduct door naar het Dobbepark en de Markt.  



 
 
Een fietsrondje door Zoetermeer Rondje oostwaarts  

 

Fiets vanaf de Markt met Stadhuistoren en museum De Voorde rondom de Dobbe naar de Dorpsstraat en het 

Nicolaasplein; begraafplaats van de kerk en de kerk. Ga terug naar de Dorpsstraat en stal je fiets bij de Oude 

Kerk voor een bezoek aan De Herberg, de nieuwe aanbouw. Ook voor een bezoek aan ’t Nieuwe Huys van het 

HGOS kan je de fiets hier laten staan. Voor het vervolg ga je op de fiets via de DelftseWallen en de Julianalaan – 

Adventskerk - langs het Wilhelminapark naar de korenmolen De Hoop aan de Eerste Stationsstraat. Op de 

kruising met de Oranjelaan en de Karel Doormanlaan vind je de Pelgrimskerk. Sla op de Karel Doormanlaan 

linksaf, en nogmaals linksaf naar de 5-Mei straat: WeZoDo. 

 

Rij via de De Ruyterstraat naar de Piet Heinstraat en sla linksaf de Schoolstraat in. Aan je linkerhand vind je het 

Hospice Zoetermeer. Op de kruising van de Schoolstraat met de Schinkelweg sla je rechtsaf de Schinkelweg op. 

Bij de kruising in Den Hoorn ga je rechtsaf de Rokkeveenseweg op, langs de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie & 

de Baztille het tunneltje onder de A12 en het spoor door en direct daarna linksaf het lange Spoorpad op. Onder het 

viaduct van de Oostweg door, op weg naar het nieuwe station Lansingerland - Zoetermeer. Neem op het 

voorplein zuid de lift omhoog en fiets over het groene dak in noordwaartse richting naar beneden; een lange afdaling 

en ga op het eind de rijbaan van de Prismalaan-west een stukje op tot aan de halte Van Tuyllpark. Hier ga je onder 

de halte door, richting de sportterreinen (MCHZ, Ilion, Birds). Fiets de Van Der Hagenstraat helemaal af tot over de 

kruising met de Zegwaartseweg en rij de wijk Palenstein in. Bij de eerste rotonde hou je links aan, Van Diestlaan 

en na een klein stukje sla je rechtsaf de Van Beeckstraat in. Fiets over het Van der Aapad (NOM-woningen) in de 

richting van het Castellum, het eerste grote nieuwbouwcomplex in deze wijk. Ga voor de nieuwbouw het 

Sandrinapad op en via het Van Lierepad kom je uit op het nieuwe Ambachtsherenpad inclusief singel. Aan je 

linkerhand vind je de Tangogarage. Rij via de nieuwbouw omhoog en hou rechts aan, het Van Doornenplantsoen 

in. Na de terrasflats rij je onder het viaduct door en kom je in de scholen driehoek. Volg de hoofdweg richting het 

Erasmus College. 

 

Na een bezoek aan dit scholencomplex vervolg je de route via het tunneltje onder de Australiëweg naar het 

Kangoeroepad. Op die fietskruising sla je rechtsaf en volg het Kangoeroepad tot na de fietsbrug over de 

Gaardedreef; sla daar scherp linksaf en volg de Gaardedreef in noordoostelijke richting, de wijk Seghwaert in. 

Uiteindelijk brengt de Gaardedreef je bij het centrum, de halte en de boomgaard, de Hof van Seghwaert; 

beginpunt van een speur-speeltocht door deze wijk en van de bijenroute naar De Zoete Aarde in de wijk De 

Leyens. (Buurtbijenlint met B&B for bees. Voor het vervolg van de fietstocht rij je de Parkdreef op, helemaal 

volgen tot aan winkelcentrum Leidse Wallen. Daar een klein stukje linksaf de Weteringdreef op, tot aan de eerste 

kruising met de Vijverdreef. Sla rechts die dreef in en op het eind neem je het fietspad richting de Leyens; het 

Podiumpad op. Bij de rotonde fiets je driekwart rond om via de Toneellaan het terrein van het Lange Land 

Ziekenhuis te bereiken. Via het parkeerterrein en langs de hoofdingang van het ziekenhuis vind je aan je 

rechterhand het nieuwe Orthopedisch centrum. Via de Brechtzijde vervolg je in zuidelijke richting de route naar 

de Saloméschouw, om de parkeergarage heen. Rij de Saloméschouw af in westelijke richting en ga via de 

Medeaschouw naar de Broekwegzijde. Sla daar rechtsaf voor een bezoek aan De Zoete Aarde (buurttuin). Keer 

om en fiets in zuidelijke richting de Broekwegzijde af. Blijf links fietsen op de Zwaardslootseweg tot aan de 

Vredekerk. Steek bij de verkeerslichten de Europaweg over en vervolg je route in het stadshart via de 

Luxemburglaan tot aan de kruising met de Duitslandlaan. Omdat je op zaterdag niet in het Stadshart mag fietsen, 

moet je een kleine omweg maken om uiteindelijk rechtsaf via de Denemarkenlaan, rechtdoor de Italiëlaan en met 

een bocht naar rechts op de Frankrijklaan aan te komen.  Fiets die laan in en dan kom je weer bij het museum 

De Voorde en de Stadhuistoren aan de Markt.   

 

 

Beide rondjes samen zijn goed voor ruim 22 km fietsplezier; en natuurlijk mag wandelen ook. De routes geven een 

mooie dwarsdoorsnede van wat Zoetermeer is, gewoon een heel goede woonstad en waar op 12 september 

bijzondere plekken extra aandacht verkrijgen. Veel plezier gewenst!    
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