Buytenwegh Route
Afkortingen:

LA = Linksaf • LAH = Links aanhouden • RD = Rechtdoor • RA = Rechtsaf • RAH = Rechts aanhouden
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Start op het Kentgensplein in winkelcentrum Buytenwegh onder de
Randstadrailhalte Buytenwegh (tussen Super de Boer en Blokker)
Ga richting de Paul Scholtenrode en ga na de parkeerplaatsen rechts
naar de Wiarda Beckmanrode
Ga het dek op via de trap of de hellingbaan
Ga RD via de brug over de tocht (sloot) naar de Scarlattirode (1)
Blijf RD gaan via de Saint Saënsrode naar de Ravelrode (nog steeds op
het dek). Mogelijk wilt u geen trap lopen. U kunt dan ter hoogte van de
Charlie Parkerrode via een hellingbaan het dek verlaten
Aan het einde van de Ravelrode naar beneden en ga RA
Ga LA het pleintje van de Palestrinarode op (2)
Steek het pleintje over en ga links via het voetpad tussen de huizen door
Ga bij de splitsing van het pad in het groen LA
Ga bij het dek van de Ravelrode RA naar de Muzieklaan
Ga LA bij kubus 21 en loop tot aan kubus 19
Steek naar de Obrechtrode over
Ga bij de 1ste mogelijkheid RA tussen de patiowoningen door (na nr. 78)
Volg het woonerf naar links en ga bij de Obrechtrode RA
Ga direct bij het 1ste pad rechts naar de dijk van de Meerpolder
Volg het pad naar links tot net na de Hoeve Magdalena
Volg LA het pad naar beneden en houdt rechts aan voor de school
(Horizon) langs
Ga bij de Lisztrode RA en nogmaals RA naar het sfeervolle pleintje (3)
Steek het pleintje over tot er links een pad naar de dijk en het dek gaat
Ga het dek op (Scott Joplinrode) via de trap of het pad via de dijk en ga
RD tweemaal over een brug
Ga na de wat hogere brug direct RA
Volg de trap of de hellingbaan naar beneden
Ga onder aan de trap RA en op de T-splitsing weer RA tot aan
de Muzieklaan
Ga RA, in de bocht weer RA en direct LA de Cesar Franckrode in (4)
Ga LA de Donizettirode in
Onder het dek door en volg de weg iets naar links via de Diepenbrockrode en ga vervolgens tot de Chopinrode
Steek over en ga direct LA
Ga bij de Muzieklaan RA
Na de brug RA in een boog naar beneden
Ga bij het voetpad langs de Hoofdtocht LA (5)
Ga het dek van de Beethovenrode op
(Een route zonder trappen is hier het pad vanaf de tochtsloot achter de
huizen langs. U bereikt dan hetzelfde punt aan de Bachrode)
Daal via de trap af en steek de Bachrode over
Ga RD via de Louis Armstrongrode en steek de brug over
Ga LA het houtsnipperspad op langs de Bomanshove
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Ga aan het einde LA de stoep op en loop parallel aan de Vorstiusrode
Steek in de flauwe bocht naar links (fietsoversteekplaats voorzichtig!) over
Ga RA, langs de benzinepomp
Ga LA het Symfoniepad op
Het spoortunneltje rechts, kunt u er voor kiezen de wandeling af te ronden
door RD langs de spoordijk te blijven. U komt dan weer op het beginpunt,
het Kentgensplein, uit
Vervolg de route en ga RA het pad onder het spoor door langs het water
van de tocht
Loop RD tot rechts de dijkwoningen van de Anna Blamanhove
Ga het dijkje op, dat tussen de rijtjes gestapelde woningen ligt en dan
helemaal aflopen (6)
Bij de doorgaande weg (Gerrit Achterberghove) LA
Ga voor de sportzaal RA de Busken Huethove in
Na circa 200 meter LA tussen de woningen door het dijkje op (Louis
Couperushove)
Volg het pad tot de Datheenhove
Ga RA en ga RD tot het open stuk groen en dan LA het voetpad op en ga
aan het einde asfalt LA en vervolgens na nr. 11 LA
Steek het fietspad over en loop langs het water
Ga RA bij het tweede pad tussen de huizen door (7)
Steek de Timmermanshove over en ga LA, dan direct RA de
Van Lennephove in
RD en bij de Heijermanshove LA (8)
Volg de bocht naar links en naar rechts en ga LA de Pierre Kemphove in (9)
Ga direct weer LA de Hildebrandhove op (de weg stijgt licht)
Ga na circa 50 meter LA het klinkerpad op tussen de huizen door
Steek het fietspad over langs de parkeerplaatsen en speelplaats van het
schoolgebouw
Ga het 1ste voetpad LA (ter hoogte van huisnummer 34)
Houd rechts aan en ga vervolgens LA via een nauw pad naar het woonerf
Roelantshove
Ga RA en bij de Nesciohove LA
Ga RD tot LA de Penninghove (10)
Blijf de Nesciohove volgen tot over het water van de Hoofdtocht (11)
Steek bij de weg (Marsmanhove) over naar het voetpad
Ga LA en ga langs de 1ste windsingel van elzen en voor de 2de windsingel RA
Ga bij de Stijn Streuvelshove RA
Aan het einde van de Stijn Streuvelshove LA het voetpad op en dan
naar links
Volg het pad langs het water tot aan de Leopoldhove (12)
Houd rechts aan en ga RD tot het eindpunt:
winkelcentrum Buytenwegh aan het Kentgensplein

een aaneenschakeling van zich herhalende haakvormen. Het ontwerp
van het ministerie uit 1975-1978 is van de Haagse architektencombinatie Rosdorff. Het gebouw past in de architectuurstijl het
Structuralisme. Kenmerk van deze in Nederland ontstane stroming
is harmonieus in elkaar overlopende binnen- en buitenruimtes.
Gebouw en omgeving vormen zo één geheel in plaats van gescheiden
eenheden. Geheel volgens deze stroming is het gebouw geïntegreerd
in de woonwijk zodat het geen onneembare barrière zou zijn
langs de Europaweg. De wegen en paden van de wijk zetten zich
door in en over het terrein van het kantoorgebouw. Het gebouw,
waarbij men moeite moet doen om de ingang te vinden, is echt een
doolhof: een soort miniatuurversie van de verdwaalwijk die haar
deels omringt!
9. Het plein aan de Herman Gorterhove wordt voor de helft omsloten
door het kantoor en voor de helft door gestapelde woningen.

COLOFON
Deze wandelbrochure is een uitgave van stichting Floravontuur Promotie
Zoetermeer en de gemeente Zoetermeer. De route is beschikbaar bij het
Stadhuis, de Zoetermeerse bibliotheken en het kantoor Floravontuur Promotie
Zoetermeer aan de Eerste Stationsstraat 97. Tevens zijn exemplaren beschikbaar bij de hotels, recreatiemogelijkheden en overige attracties in Zoetermeer.
De route is via internet te downloaden op www.promotiezoetermeer.nl.

Deze hogere bouw omsluit het wijkje met de Pierre Kemp- en de
Hildebrandhove dat hierachter ligt. De blokvormige woningen hebben
platte daken. Verticale lijnen overheersen echter door de langgerekte opstaande vorm van de ramen. Dit type woningen vindt u ook
aan de Marsman-, Timmermans-, Vestdijk- en Belle van Zuylenhove.
Ze zijn ontworpen door architektenburo Knoop & Nieuwveld.

10.U bevindt zich nu midden in het wijkje van architect A. Alberts. De
opzet van dit woongebied is heel illustratief voor de ontwerpmethoden uit de jaren zeventig. Deze, voor het merendeel, eengezinswoningen hebben diep doorlopende a-symmetrische kappen. Zo
lopen de kappen aan de straatkant bijna tot op hoofdhoogte door
en zijn deze aan de tuin- of waterkant korter. De huizen liggen aan
smalle woonstraten. Door de verspringende rooilijn, het ene rijtje
staat schuiner naar de straat gericht dan het andere, ontstaat een
sterk wisselend en ruimtelijk straatprofiel. De Hoofdtocht die door
dit wijkje loopt is opgenomen in twee binnenterreinen en op één
plaats overbouwd. Een deel van de woningen heeft dus geen
achtertuin maar wel een vlonder aan het water.
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11. Rechts over het muurtje van de brug heeft u mooi zicht op de
woningen met vlonders aan het water.
12.Deze uitloper van de tocht gaat onder het spoorviaduct door naar
de eigenlijke tocht die loopt van gemaal De Leyens tot ver in het
Buytenpark.

Niets uit deze brochure mag zonder toestemming van stichting Floravontuur
Promotie Zoetermeer worden overgenomen. Tips, suggesties en andere aanbevelingen kunnen via info@promotiezoetermeer.nl worden doorgegeven.

