Zoetermeer – 13 mrt t/m 4 apr 2021
RS80 – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 10 (410)
Parkoersbouwer: Henk Noordover
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Snowworld, Buyenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer
Helaas is de startlocatie gesloten, mochten ze open mogen in deze periode dan publiceren
wij dit op onze website
In deze route zitten verschillende stukken waarbij de hond niet toegestaan is. De hond mag
dit keer niet mee
Horecarusten
U kunt deze wandeling alleen lopen nadat u zich digitaal heeft ingeschreven via de pagina
Inschrijvingsprocedure op onze website. Neem van te voren altijd even kennis van onze
pagina Coronaregels. U kunt de tocht lopen wanneer u maar wilt, neem voor de zekerheid
eigen consumpties mee, dat voorkomt teleurstellingen onderweg.
Op dit moment mag u met max 2 personen op pad. Mocht dit veranderen? Dan verneemt u
dit via de media en vermelden we dit op onze website en de pagina met Coronaregels.
Onze eerste Horecarust bij de Beren (1e rust) is vanaf 14.00 uur geopend, zodra terrassen
open mogen zal dit vanaf 12.00 zijn.
De 2e rust (25 km) is Brasserie de Weidemolen is doordeweeks geopend van 10.00 tot 16.00
uur. Helaas zijn ze zaterdag en zondag gesloten. Een alternatief voor deze rust hebben we
gevonden bij Stan & Go (Ollie) in winkelcentrum Oosterheem. Ze zijn van 11.00 tot 17.00 uur
open.
Openbaar Vervoer: trein Den Haag Centraal Station Busplatform; neem Tram 4 ri
Lansingerland Zoetermeer tot Voorweg Laag. Tram 3 ri Zoetermeer Centrum West tot halte
Voorweg Hoog kan ook. Oversteken (Amerikaweg) en LA voet/fietspad langs deze weg. RA
op 2e rotonde; RA naar Snowworld.
Auto vanuit Gouda: A12 (Utrecht – Den Haag) – afslag 7 Pijnacker/Zoetermeer- RA
Zoetermeer LA ri Snowworld; volg dit tot op het parkeerterrein
Vanuit Den Haag: A12 (Den Haag – Utrecht) – afslag 6 Zoetermeer Centrum; ga boven
aangekomen LA ri Snowworld (Afrikaweg) totdat u aangekomen bent op het parkeerterrein
bij Snowworld.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Zoetermeer
De wandeling start vanuit skicentrum SnowWorld en we blijven vandaag in Zoetermeer waar
we jullie verschillende gebieden en woonkernen laten zien. Het eerste gedeelte wandelen we
door het Buytenpark en komen langs de begraafplaats, sportvelden fietsverenigingen en
hondenvereniging. Het oostelijke deel van het park grenst aan de wijk Buytenwegh. De
gemeente heeft een Visie Buytenpark opgesteld, waarin de voorwaarden staan die er voor
zorgen dat het gebied ook in de toekomst een aantrekkelijk park voor de Zoetermeerders
blijft.
Zo komen we ook een volkstuinen complex tegen. We wandelen door het woongedeelte met
de naam De Leyens. Hierna komen we bij de Zoetermeerse Plas. Deze plas ligt in het
recreatiegebied Noord Aa, die gegraven is ten behoeve van de zandwinning voor de aanleg
(ondergrond) van de woonwijken Buytenwegh De Leyens en Seghwaert. Het water heeft een
diepte van 25 tot plaatselijk 30 meter en kan daardoor aan de oppervlakte door stroming

plotseling ook zeer koud zijn. Aan de noordzijde zijn de zwemstranden daarom ook
afgebakend tot waar het water ondiep is.
Als we het eerste gedeelte gewandeld hebben komen we door het Prielenbos. Het
Prielenbos is het natuurbos in het uiterste noorden van de gemeente Zoetermeer. Dit is
tevens een van de meest vogelrijke gebieden in de gemeente. In het bos kan de natuur zijn
gang gaan. Schaarse broedvogels, zoals de bruine kiekendief, de bosuil, de ransuil, de
boomvalk, de sperwer, de buizerd, de dodaars, de groene specht en de nor zijn in het gebied
als broedvogels aangetroffen. In de nazomer wordt regelmatig de ijsvogel vanuit de
observatie hut waargenomen.
Als we dit gebied uit zijn wandelen we nog over een stukje strand en komen we bij het
restaurant De Beren. Let op de coronamaatregelen! Na de rust krijgen we al snel de
splitsing. De 25 km route gaat linksaf richting de volgende plassen met de namen:
Noordhoven en Benthuizer. De 15 km route gaat recht door.
Daarna komt de 25 km route in natuurgebied Bentwoud. De eerste percelen van Bentwoud
zijn in 2000 aangelegd. Inmiddels zijn er meer dan 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en
is 80 km aan wandel en fietspaden aangelegd. Het Bentwoud is met ruim 800 hectare het
grootste aaneengesloten bosgebied in de randstad.
In het Bentwoud ligt het Nationaal Kinderbomenbos. In dit bos groeien geboortebomen voor
nieuwe wereldburgers en levensbomen voor kinderen die overleden zijn. Nadat we dit
gedeelte hebben verlaten komen we bij de grote rust uit Stadsboerderij Weidemolen, let ook
hier op de coronamaatregelen. Na de rust gaan we de woonkern Ooterheem in en wandelen
dwars door het winkelcentrum. Daarna lopen we door de woonkern Zeghwaert en komen we
de 15 km lopers weer tegen en lopen we samen richting de finish waar we nog door mooie
parkjes heen komen.
Uitgestelde jubileumtocht
Op 28 maart 2021 zouden wij onze uitgestelde 400ste wandeltocht van 15, 25 en 40 km
organiseren vanuit Leidschendam. Helaas gaat dat niet door.
Wij houden contact met de gemeente Leidschendam en zodra evenementen toegestaan zijn
willen wij de tocht in augustus organiseren, het kan zijn dat het ook anders verloopt. Zodra
we meer weten informeren wij u.
De voorbereidingen voor de volgende winterserie zijn in volle gang en hopelijk kunnen wij
deze wel organiseren zonder de Corona maatregelen! Het wordt weer een mooi seizoen met
wandelingen voor jong en oud!
Lief en leed
Helaas is Joop voor den Dag overleden. Wilt u zijn vrouw steunen, stuur dan een kaartje
naar Adrie voor den Dag, Graveerstift 77, 3328 KM Dordrecht. Hij heeft voor ons twee routes
gemaakt vanuit Dordrecht.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen risico. Het
bestuur noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het overkomen of
veroorzaken van ongevallen, evenmin voor beschadiging of vermissing van eigendommen.
Indien voor een deelnemer medische en/of ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de
daaraan verbonden kosten voor rekening van de betrokkene.

