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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 exemplaren beschikbaar bij de hotels, recreatiemoge-

lijkheden 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.

Oosterheem Route
Afkortingen:

LA  = Linksaf • LAH = Links aanhouden • LZ = Linkerzijde
RD = Rechtdoor • RA = Rechtsaf • RZ = Rechterzijde • RAH = Rechts aanhouden

Info route Tuindorp en Buythen

Deze wandeling is bijzonder vanwege:

Jonge architectuur

Lengte: 4 km

Beginpunt: Lightrailhalte Oosterheem

Eindpunt: Lightrailhalte Oosterheem

1 U staat hier bij halte Oosterheem voor de ‘Groene Loper’;

de laanverbinding tussen het uiterste noordoosten 

van Oosterheem en het Centrum. Het is een snelle en 

groene ontsluitingsroute voor snel en langzaam ver-

keer van het wijkdeel Tuindorp naar bijvoorbeeld 

scholen, winkels, en het Lightrailstation. 

2 Wonen aan een hof in woningen in een traditionele 

tuindorpstijl, het kan in Oosterheem. Op meerdere plek-

ken in het wijkdeel Tuindorp zijn door Molenaar & Van 

Winden uit Delft huurwoningen gerealiseerd in opdracht

van Vestia Zoetermeer in 2004. U vindt de woningen met

blauwe sidings hier aan de Maasstroom en de Lekstroom,

elders aan de Lekstroom zijn de sidings groen en aan 

de Waalstroom zijn de gevels bedekt met rode sidings. 

Vrolijk en knus, is de uitstraling van deze woningen met

de oranje geknikte pannenkappen die doorlopen over de

eerste verdieping waar de ramen in dakkapellen zijn gevat.

Gekleurde ruitmotieven op de sidings sieren de achter-

gevels aan de tuinzijde. De diagonale rooilijnen zorgen 

voor driehoekige pleintjes en dragen bij aan het knusse

karakter. De tuinen zijn omzoomd door beukenhagen, 

helemaal passend bij het tuindorpkarakter.

3 Drie-onder-één-kap, dat zijn de Parkwoningen in wijkdeel

Buythen. Ze zijn ontworpen door Van der Waals en 

Zeinstra Architecten uit Amsterdam in 2003. Vijftien 

in totaal met een riant uitzicht op het Heemkanaal. De 

ruim opgezette woningen in twee woonlagen hebben door

het platte dak en de breedte van 7,5 meter een horizon-

taal karakter. De bovenbouw is bedekt met verticale 

betimmeringen van geïmpregneerd naaldhout. De raam-

partijen in de verdieping zijn bij ieder huis net even anders

geplaatst naar de gunstigste lichtinval. Het geheel heeft

hierdoor een heel natuurlijk moderne uitstraling. De 

woningen hebben terrassen aan het Heemkanaal.

4 Terra Verde, uit 2005-2006 aan de Adigestroom door 

architect Wilmink uit Den Haag bestaat uit twee los-

staande rechthoekige gebouwen waarvan één gebouw 

een hoek van 90 graden maakt. Samen vormen ze een

hoefijzer om een groot parkachtig binnenplein waarin 

aan een centraal diagonaal pad een apart fietsengebouw

staat. De kopgevels aan de zijde van het Bentwoud zijn

bijna geheel van glas en worden door horizontale houten

gevelpanelen in etages verdeeld. Beide gebouwen gaan

van vier, trapsgewijs over in zes woonlagen. Een mar-

kante witte daklijst met rechthoekige overkragingen 

waarin weer rechthoeken zijn uitgespaard bekronen het

gebouw op diverse hoeken. Het zijn overkappingen van

de dakterrassen van de hoogst gelegen woningen. De 

vorm is een herhaling van de vorm van de markant uit

kragende balkons, die steeds verspringend van elkaar 

of ver uit elkaar op de kopgevels geplaatst zijn. De 

gevel is in rode baksteen en haar horizontaliteit wordt 

aan het binnenplein door gevelhoge betonnen pilasters

met boven op een vlaggenstok, onderbroken. 

5 Via poortwoningen komt u op het binnengebied van het

Hollandsch Huis met zes geschakelde villa’s, alle in een

jaren dertig-Tuindorpstijl, voorzien van erkers en ruim 

overkragende witte daklijsten die mooi contrasteren met

de hoge grijze zadeldaken en paarsrode baksteen. Hier

zijn de woningen op diagonale lijnen tegenover elkaar 

geplaatst waardoor een soort hof ontstaat. Het ontwerp

van deze in totaal 27 woningen is uit 2003 en komt van

de architecten Pieter Weeda en Paul van der Weijden uit

Rotterdam. Heeft u overigens de nestkast voor de gier-

zwaluw in de dakpunt van de poortwoning ontdekt?

6 Aan de Tigrisstroom en de Tiberstroom ligt een project

van 140 huurwoningen in twee stroken, een hoge en een

lage die met elkaar verbonden zijn door een afgesloten

binnentuin over de gehele lengte. HTV architecten uit 

Den Haag ontwierp deze woningen in opdracht van 

woningcorporatie Vidomes; 46 eengezinswoningen, 

38 maisonnettes en 56 appartementen bestemd voor 

55+. Bijzonder is het materiaalgebruik van het lage 

bouwblok. Hier is de gevel van de verdieping geheel 

met leisteen bedekt. 

7 Het Welzijnscluster Oosterheem Centrum is ontworpen

door architect Jeanne Dekkers vanaf 2000. Dit gebou-

wencomplex omvat drie scholen, een bibliotheek en 

welzijnsvoorzieningen, een hooggelegen plein, een sport-

hal, een verlicht sportveld dat speciaal geschikt is voor

handbalcompetitie én deels op hoge pilaren; apparte-

menten. Door de pilaren die de hoogte hebben van twee

bouwlagen, hebben alle woningen een vrij uitzicht. Het 

geheel is in een warme levendige oranjerode baksteen 

opgetrokken, waartegen de lichte betondelen duidelijk 

afsteken, bijvoorbeeld de hoge steunpilaren en de 

trappartij die toegang geeft tot het Zanzibarplein. Het 

plein is een bezoekje waard. Hier staat een beeld van 

een staande betonnen mossel die openstaat waardoor 

‘het leven’ gemaakt van de oranjerode baksteen naar 

buiten komt. Alle gebouwen samen met de sportvelden

en de overige buitenruimten zijn opgevat als één een-

heid. Zowel de gevels van de gebouwen als de ‘vloer’ 

van de buitenruimte hebben dezelfde kleur. 

8 De Groene Kreek is ontwikkeld in opdracht van Bouwfonds

door BEAR Architecten uit Gouda, voor het autovrije 

buitengebied rondom de woningen is de Stijlgroep, land-

schap en stedelijke ruimte uit Rotterdam verantwoorde-

lijk. BEAR staat voor ‘Bureau voor Ecologie, Architectuur

en Renovatie’. Bij dit milieubewuste project stond bij het

ontwerp van de woningen de duurzaamheid én energie-

zuinigheid centraal. Zo zijn de drie typen woningen zeer

goed geïsoleerd, zijn er zonnepanelen op de daken 

aangebracht, en is het toegepaste hardhout voor de 

kozijnen bijvoorbeeld afkomstig uit duurzaam beheerde

bossen (FSC).  Fraai zichtbaar is de toepassing van de 

verschuifbare zonwering in de vorm van de buitenko-

zijnen (horizontale houten latten) bij de watervilla’s.

1 (U kijkt richting Willem Dreeslaan, grote weg) Steek RA

over en ga RD, rotonde half rond

2 Ga 1ste mogelijkheid RA, dan eind van het pad LA en ver-

volgens RA (Brandwijkstraat)

3 Ga LA Ameidestraat en RD tot Gouderakstraat

4 Ga RA (Gouderakstraat), bij Everdingestraat RA en RD tot 

halverwege het park (1)

5 Ga LA tussen de huizen door en houd RD aan tot 

Benthuizenstraat

6 Ga RA (Benthuizenstraat) en houd steeds RD aan en steek 

bij de rotonde RD over (Hekendorpstraat in)

7 Ga bij Hoogvlietstraat RA en bij Heinenoordstraat LA

8 Ga vóór huizenrij Langerakstraat LA (2)

9 RA Hekelingenstraat op

10 Ga bij Loosduinenstraat LA en RA Mathenessestraat

11 Steek RD het bruggetje over en RAH tot volgende bruggetje (3)

12 Ga RA over bruggetje en houd RD aan tot LA het 

Kortlandpad op (4)

13 Houd RD aan op Nieuwpoortstraat en ga vóór de groenstrook

LA over de Peursumstraat

14 Steek de Noordeloosstraat over en ga direct RA tot aan 

het Heemkanaal

15 Ga RA via de kade (5)

16 Ga na de tweede woontoren RA omhoog, steek de 

Poortugaalstraat over en ga LA

17 Ga bij Roxenissestraat RA en ga bij het speelterreintje LA

tussen de huizen door

18 Ga voorbij de huizen aan het eind RA en Piershilstraat LA

19 Ga bij Puttershoekstraat LA (na circa 100 meter (6))

20 Steek aan het einde de Poortugaalstraat over en ga terug 

naar de kade langs het Heemkanaal

21 Ga RA onder de Randstadrail door

22 Houd (paar honderd meter) RD over de kade aan en ga RA

Schipluidenpad (7)

23 Ga direct na de brug RA over de Streefkerkstraat

24 Ga na passeren van de tweede brug LA, Stolwijkpad (bij de 

groenstrook in het midden (8))

25 Ga na de groenstrook en na de huizen RA en ga LA bij 

Stellendamstraat

26 Steek RA over naar de Randstadrailhalte Willem Dreeslaan (9)

Route Het Veld, De Hoven, De Waterrand, De Wadi en Heemburgh

Route Tuindorp en Buythen

1 Vanaf Randstadrailhalte Oosterheem (1) (U kijkt richting 

Moldaustroom) RD via LZ Moldaustroom

2 Ga eerste mogelijkheid LA (schelpenpad)

3 Ga aan het einde LA, bij het Randstadrailtalud RA en 

direct RA Maasstroom op (2)

4 Houd RD aan tussen de huizen door

5 Steek bij IJsselstroom de Thomas Morelaan over en ga RD (3)

6 Ga bij het schelpenpad LA en ga bij het Heemkanaal RA

7 Ga aan het einde RA door het groen naar het trapje wat 

leidt naar de binnentuin van het appartementencomplex 

Terra Verde (4)

8 Steek diagonaal door en ga RA

9 Ga aan het einde LA de Berkelstroom op

10 Ga de derde straat LA (Eufraatstroom) en eerste 

mogelijkheid RA

11 Houd RD aan en steek de Thomas Morelaan/IJsselstroom over

12 Ga RA bij Jordaanstroom

13 Ga de tweede straat LA, door poortwoningen (5)

14 Ga RD en ga aan het einde van het hofje tussen de huizen 

door naar het volgend hofje

15 Ga aan het einde van het hofje LA, steek na een paar meter

RA (de Lenastroom) en vervolgens de Moldaustroom over

16 Ga LA langs Moldaustroom

17 Ga bij Rijnstroom RA en ga LA Vechtstroom op 

18 Ga aan het einde RA (Scheldestroom)

19 Ga bij Waalstroom RA

20 Ga bij Rijnstroom LA

21 Ga bij de Tiberstroom (6) RA en ga bij de Rhonestroom LA

22 Ga bij de Florence Nightingalelaan RA en ga onder 

Randstadrail door

23 Steek LA over en ga dan RA

24 Ga bij de tweede ingang LA de trap op van het Zanzibarplein

25 Loop rechtsom en onderlangs om het Welzijnscluster heen (7)

26 Ga dezelfde weg terug tot onder de Randstadrail door 

(zie punt 22)

27 Direct na Randstadrail LA en bij Orinocostroom RA

28 Ga (let op) 1ste mogelijkheid LA (schelpenpad), ga over het 

bruggetje en ga RA

29 Houd RD aan (8)

30 Ga bij de Moldaustroom LA richting Randstadrailhalte


