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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 1ste Stationsstraat 97. Tevens zijn exem-

plaren beschikbaar bij de hotels, recreatiemogelijkheden en overige

attracties in Zoetermeer. De route is via internet te downloaden op

www.promotiezoetermeer.nl.
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Niets uit deze brochure mag zonder toestemming van stichting Floravontuur

Promotie Zoetermeer worden overgenomen. Tips, suggesties en andere aan-

bevelingen kunnen via info@promotiezoetermeer.nl worden doorgegeven.

Route Bossen en Bergen

1 Ga RA (met de rug naar de randstadrail) (1) bij het bord Ir. S.B. Veltplein Project
Ingenieur Zoetermeerlijn en vervolgens LA omhoog naar de Voorweg (2)

2 Steek de Voorweg over en ga RA voor de Olympus langs (3) 
3 Ga bij het stalen kunstwerk LA omlaag
4 Volg het voetpad tot de verkeersdrempel (4)
5 Ga bij de verkeersdrempel RA
6 Steek aan het einde van het voetpad over en vervolg het voetpad RA
7 Steek bij de benzinepomp links van de rotonde de Meerzichtlaan over
8 Ga tussen de paaltjes door en ga (Zijlberg) RD (onderlangs) tot Zilverberg (5)
9 Steek het pleintje over en steek de weg over RD (langs de brievenbus) en ga 

aan het einde RA (voor het dek)
10 Ga aan het einde van de Zandberg LA
11 Ga RD tot de Wijnberg (6), steek hier over en ga LA de Wijnberg in
12 Houd RD aan bij het bord Waaienberg (voetpad)
13 Ga aan het einde even LA en kort erna RA (Valenberg), houd rechts aan op splitsing
14 Houd bij Turfberg (langs bungalows) RD aan (7)
15 Ga bij het infobord Westerpark (ingang Turfberg) RA het park in (voetpad) (8)
16 Ga bij de eerste driesprong RD, bij de volgende LA, dan fietspad oversteken en 

dan RA (blauw-gele paaltjes), daarna LA en nogmaals LA
17 Steek de brug over (9)
18 Ga na de natuurtuin RA
19 Ga RA de brug over en eerste pad RA en daarna RD en vervolgens bij Y-splitsing

LAH, ga bij de kruising met het fietspad LA fietspad op (blijf op het fietspad)
20 Ga na de splitsing Bisschoppenberg met de ingang Turfberg in zicht RA en volg RD

het voetpad door het park
21 Houd bij de driesprong links aan
22 Ga bij het klinkerpad LA
23 Houd RD aan via Holterberg naar de Berglaan. Steek de weg (Berglaan) over 

en ga RD langs garageboxen (Kozakkenberg), RAH

24 Ga bij het speelpleintje met bankjes LA (10) 
25 Ga RA (Langeberg) en daarna LA, u passeert Ateliers Langeberg 28 (11)
26 Ga RD, steek bij het zebrapad (de Berglaan) over naar Tijberg en vervolg de weg RD
27 Ga LA en daarna (2de opgang) RA omhoog naar het dek van de Tichelberg, ga 

LA het dek over
28 Blijf ook langs de rotonde op het dek 
29 Ga aan het einde van het dek RA omlaag 
30 Ga RA na het schoolplein van ’t Schrijverke (Toverberg 10 t/m 17) 
31 Ga de loopbrug over
32 Onderaan voor het schoolplein LA en RD aanhouden
33 RAH met carportronde mee
34 Steek over (Vreebos) tussen de huizen door, ga RA via het pad door het park, 

laat flat en speeltuin links liggen en negeer zijpaden 
35 Ga aan het eind van het pad LA en vervolgens RA onder het spoortunneltje 

NS 1974 door
36 RD aanhouden (12)
37 Steek het fietspad over en ga dan RD
38 Steek nogmaals een fietspad over en ga aan het einde voetpad LA en RD tot 

de Voorweg (13)
39 Steek de Voorweg over (Panamapad) en ga na het bruggetje RA naar beneden, 

volg de gele markeringspaaltjes in een bocht naar links onder de brug door tot 
aan de Randstadrailhalte Voorweg

Hier kunt u de route afbreken, maar ook voortzetten.
40 Ga vanaf de Randstadrailhalte LA omhoog en steek de brug over, ga RA en 

vervolg LA de weg omlaag
41 Steek de weg over en ga RD, einde voetpad RA langs het Jonkerbos (flat)
42 Steek de weg over en houd RD aan langs het Kadoelerbos
43 Steek nogmaals over en ga RD het Uiterwaard op
44 Ga RD u bereikt het eindstation: Randstadrailhalte Meerzicht

Route Waarden, Waters en Landen

1 Startpunt: Onderaan de trappen bij de waterpartij van Randstadrailhalte 
Meerzicht (1)

2 Ga links langs de waterpartij RD tot de grote weg (de Meerzichtlaan) en ga dan LA
3 Tot voorbij de rotonde RD en dan RA oversteken, nogmaals RA oversteken
4 Ga LA, volg het voetpad RD tot volgende rotonde, vervolgens RAH, niet het 

Bredewater oversteken (stukje fietspad aanhouden) (2)
5 Ga bij het bord Dijkwater RA door de poort onder het flatgebouw door
6 LAH en bij het bord Ganzewater LA en steeds RD (3)
7 Steek het parkeerpleintje (Hazewater) over en houd links aan. Volg de weg RD (Korf-

water) en steek het plein naar rechts over (Korfwater gaat over in Kromwater) (4)
8 Houdt op het Kromwater steeds RD aan en ga bij het pleintje Leiwater RA
9 Steek voor de bocht LA de weg over en ga met de bocht mee naar links en ga 

LA het voetpad naast het fietspad op 
10 Ga RD de Spoortunnel 1973 door. Hier passeert men links het afvalwatertrans-

portgemaal Rijnland
11 Steek over en ga RA en direct LA
12 Ga bij de kruising Oostergo en Waterland RD achterlangs de garageboxen, ga 

RA via kronkelig klinkerpad
13 Ga LA en vervolgens RA (niet omhoog)
14 Ga bij het fietspad LA (schelpenpad), ga bij 1ste mogelijkheid RA (5)

Als u het fietspad blijft volgen komt u bij de aansluiting
op route Rokkeveen Floriade. Als u hier RA gaat dan kunt
via de prachtige voetgangersbrug over de A12

Vervolg route:
15 RAH en steek RA de houten brug over
16 Ga bij het bord Kennemerland LA, RD Lemsterland vervolgens LAH, RA

(Lemsterland 1 t/m 13), LAH, RD, bij de ingang garages LA en vervolgens RA, 
steek de weg over, ga LA en ga dan RA voor de vijver

17 Houd RD aan en ga na de patiowoningen van twee lagen RA
18 Ga LA en vervolgens RD (Drechterland) tot aan de grote weg, ga dan RA
19 Steek voorzichtig over naar Duiveland (6)
20 Houd RD aan langs speeltuintje aan de rechterhand
21 Ga RD, RA en direct LA tussen de huizen door
22 Ga op Schokland RD en bij de weg LA
23 Steek de weg over naar het Salland
24 Ga RD via het pleintje naar het pad tussen de huizen door en dan LA
25 Ga na de school via het schoolplein LA
26 Houd links aan en ga langs de carports (Fivelingo)  
27 Steek de Oostergo over en RAH (langs de drive-in woningen) (7)
28 Steek de Westergo over en ga RD
29 Ga bij de speelplaats RA en RAH
30 Steek de weg (Hunsingo) over naar het Beveland en ga RD
31 Ga voor het pleintje LA tussen de huizen door de brug over en ga RA
32 RAH en volg het pad door het speelplaatsje, ga aan het einde RA
33 Ga LA omhoog de Landenbrug over
34 RAH, steek de weg (Bossenwaard) over naar de Eesterwaard
35 Ga RD en ga rechtsom naar de Grote Waard met eindpunt de Randstadrailhalte

Meerzicht (8)
Bij ZINN kunt u een lekker kopje koffie of een ijsje nuttigen.

Meerzicht Route
Afkortingen:

LA  = Linksaf • LAH = Links aanhouden • RD = Rechtdoor • RA = Rechtsaf • RAH = Rechts aanhouden

Route Waarden, Waters en Landen

Deze wandeling is bijzonder vanwege:
- Koepeltjeswoningen

Lengte: 6 km

Beginpunt: Randstadrailhalte Meerzicht

Eindpunt: Randstadrailhalte Meerzicht of Voorweg

Horeca: IJssalon Zinn

Achtergrond informatie wandeltocht

1 Hier op de plaats van het voormalige wijkcentrum van architect 

A. Alberts start deel 2 van route Meerzicht. Jammer dat het bij-

zondere wijkcentrum de tand des tijds niet heeft kunnen door-

staan. Het was de trots van deze architect omdat het één van zijn 

allereerste grote creaties was. Wijkcentrum Meerzicht was een bij-

zonder gebouw waar allerlei grotere bijeenkomsten van mensen 

konden plaatsvinden. Het gebouw kende vele gebruiksmogelijkhe-

den en was behalve wijkcentrum ook kerkgebouw en bibliotheek. 

Heel organisch was het opgebouwd, aan de buitenzijde een heuvel 

met trappen en terrassen tot aan de waterpartij, niet te vergelij-

ken met het huidige gebouw. Overigens is het gedeelte met de 

ouderenwoningen en praktijkruimten, het dienstencentrum Meerzicht

(1976) van Alberts aan de Albrandswaard gespaard. De nieuwbouw 

is er direct tegenaan gebouwd. Uit de tijd van het oude wijkcen-

trum rest nog wel de waterpartij. Met een lager gelegen terras en 

een kleine ‘boulevard’.

2 Drie kantoorgebouwen aan het Bredewater voor u op een rijtje. De 

zogenaamde ‘Kristalkantoren’ op nr. 10, 12 en 14 van het 

Bredewater werden in 1980 gebouwd door Zanstra, De Clercq 

Zubli, van den Oever & partners architekten b.v. uit Amstelveen 

(ZZDP). Dit jaren zeventig-kantoorgebouw bestaat uit zes kan-

toortorens die per twee haaks aan elkaar geschakeld een naar bui-

ten toe gesloten geheel vormen. Onlangs is een mooie uitbreiding 

van dit kantoorgebouw gerealiseerd. Door de herhaling van de 

afgeronde hoeken en de donkere gevel is de eigentijdse aanvulling 

een opwaardering van het bestaande gebouw. Het gebroken wit 

van het uitgewassen sierbeton met de donkergekleurde kozijnele-

menten en de goudglanzende ruiten zijn beeldbepalend gebleven. 

Naast dit gebouw werd destijds in opdracht van de ABVA KABO in 

1980 een opvallend groen kantoor gebouwd door architectenbureau

J. Vlaming. Het gebouw ziet er aan de voorzijde ingewikkeld uit, 

maar de twee vleugels van het gebouw zijn identiek, het is een 

symmetrisch opgezet kantoor. De ronde glazen torens die de ingang

aangeven en die in beide vleugels herhaald zijn, doorbreken 

samen met de in het zicht gelaten witte betonnen pilaren de afge-

kante vierkante limoengroene metallic gevel van het gebouw. Aan 

de andere zijde van dit gebouw bevinden zich in de hoogste ver-

dieping twee aan twee geplaatste bolvormige ronde vensters. 

Naast dit kleurrijke gebouw vindt u een kantoor dat veel neutraler 

oogt. Dit gebouw werd in 1980 neergezet door Austin Nederland bv 

Designers, Engineers, Projectmanagers in opdracht van ASB Beheer.

Het kantoor past goed bij de bebouwing in de ernaast gelegen 

woonwijk en verwijst er direct naar door de toegepaste gevelbe-

handeling met betongevelplaten (grintplaten). Op de vier hoeken 

van het vierkante gebouw met binnenplaats, staan boven de vier 

verdiepingen uitstekende blokvormige torens die geheel met ver-

ticaal geplaatste grintplaten zijn bedekt. De gevels worden gevormd

door horizontale vensterstroken die worden afgewisseld met hori-

zontaal geplaatste grintplaten.

3 In deze Waterbuurt zijn de rijtjes eengezinswoningen afgewerkt 

met uitgewassen grintplaten. Hier werden 466 woningen gebouwd 

in opdracht van Philips Gloeilampenfabrieken in 1972.

4 Aan het Kromwater en het Korfwater bouwde Jan Dekker in 1972 

drie geschakelde blokken eengezinswoningen. Deze huizen hebben

aan de voorzijde een doorlopend dakvlak waarin de garage is 

ondergebracht. Deze garages worden door een brede doorlopende

plank met elkaar verbonden.

5 De koepeltjeswoningen van Benno Stegeman die u hier ziet vormen

een bijzonder stukje architectuur. Het ontwerp stamt uit 1969. 

Toch hebben de witte blokvormige huizen met de glinsterende 

oranje koepels nog steeds een frisse en moderne uitstraling. Het 

trappenhuis van deze woningen is de blikvanger. Een vierkant 

torentje dat is bekroond met een dubbelwandige oranje lichtkoe-

pel. De woningen van twee en drie lagen zijn sprongsgewijs verka-

veld. Tussen de slingers van koepelwoningen staan groepjes gelijk-

vormige woningen met groene daken zonder koepel. In Zwolle 

bouwde deze architect net zo‘n koepeltjesbuurt.

6 Nog voordat de flats er stonden werd het experimentele woning-

plan van Leo de Jonge in de Landenbuurt gebouwd. Hier werd mee 

gestart op 4 december 1969. 626 eengezinswoningen met 310 car-

ports gegroepeerd rond woonpleintjes. Experimenteel omdat er 

gebruik gemaakt is van verplaatsbare wanden waardoor de op het 

oog dezelfde huizen van binnen variëren in de indeling van de plat-

tegrond. De standaard muurdelen zijn steeds een veelvoud van 30 

centimeter en resulteerden in drie typen woningen in de 

Landenbuurt: het smalle huiskamertype, het steunpunttype en het 

bajonettype. Vooral het bajonettype laat een verrassende platte-

grond zien waarop de tussenmuur van de buurhuizen ten opzichte 

van elkaar verspringt, zodat in beide woningen ruimte voor een 

half open keuken is ontstaan. De woningen zijn aan de voor- en 

achterzijde bekleed met uitgewassen grintplaten. In de gevelbe-

handeling is ook variatie aangebracht. Het bajonettype heeft aan 

de voorzijde grote gevelplaten en een lage strook vensters onder 

de daklijst. Het huiskamertype heeft hoge vensters over de volle 

breedte gecombineerd met smalle gevelplaten.

7 Architectenbureau D.T. van Manen H.B.O. uit Noordwijk aan Zee 

bouwde in 1971 een aantal standaard eengezinswoningen aan het 

Vlieland en het Waterland en ook zes blokken drive-in woningen  

aan de Fivelingo en de Oostergo. Deze huizen hebben een tuinka-

mer en een garage op de begane grond, de woonkamer en de keu-

ken op de 1e verdieping en de slaapkamers en badkamer op de 

bovenste laag. Het platte dak laat een mooie dakopbouw toe die 

inmiddels al vaak is toegepast.

8 Winkelcentrum Meerzicht is ontworpen door de architecten Lucas 

en Niemeyer uit Voorburg. Zij bouwden ook winkelcentrum de Vijver-

hoek in Driemanspolder in 1975. Het winkelcentrum bevindt zich 

onder vier flatblokken die in hoogte (acht of elf lagen) en plaat-

sing variëren. De flats zijn opvallend door de verticale bouwdelen 

die uit de gevel naar voren komen. Hierin bevinden zich de liften. 

Het winkelcentrum zelf is naar binnen gericht, pas binnen zijn er 

etalages te zien. Aan de buitenzijde zijn parkeerruimte, laad- en 

losruimtes én de hellingbaan naar een hoger gelegen parkeerdek.

VOORWEG

MEERZICHT


