Rokkeveen Route
Afkortingen:

LA = Linksaf • LAH = Links aanhouden • RD = Rechtdoor • RA = Rechtsaf • RAH = Rechts aanhouden
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Vanaf het perron trap af en LA onder de weg door (1)
Volg de 2e Stationsstraat en ga RA de Barbaragang op
Ga na nr. 25 LA tussen de huizen door (Bram Bruijn pad) en blijf RD aanhouden (2)
Steek bij de grote weg (Tintlaan) over en ga LA via het voetpad
Steek de 3e Stationsstraat over en ga RA de 3e Stationsstraat in
Ga bij het Spierwit LA
RD aanhouden over het Marmerwit
Steek de grote weg (Witgeellaan) over en ga LA (3)
Ga bij het Barietgeel RA en dan RD via een kronkelpad door het groen
(Beitspad). Aan het einde van het Beitspad RAH en blijf langs het water lopen
Steek de grote weg (Geelgroenlaan) over en vervolg de weg RD via het pad
(langs het water) door het groen (Lakpad), ga aan het einde bij T-splitsing
(voet-fietspad) LA de Rokkeveenseweg Zuid op (4)
Ga RD en steek de grote weg (Paletsingel) over via de brug (5)
Ga RD en ga bij het Herfstbruin RA
Ga LA bij het Kasselbruin
Ga RA bij het Van Dijcksbruin
RD aanhouden, in de bocht naar rechts LA (Aloëbruin). Links in de hoek van
het Aloëbruin kunt u via een bruggetje en een klein schelpenpaadje dicht bij
het Bouwhuis komen (u heeft zicht via transparant scherm) (6)
Ga terug en vervolg de weg RD (Aloëbruin)
Aan het einde (Paletsingel) LA en ga vervolgens RA de Blauwroodlaan op
Ga een stuk RD en steek na de PTT brievenbus RA over bij een doorgang
tussen de huizen, ga hier RD
Ga LA (Bermudablauw) en RD de brug over naar het Marineblauw

Ga bij het Indigoblauw RA en ga LA tussen de huizen door
Steek de brug over, ga tussen de huizen door en ga dan RA
Steek de weg naar rechts over en ga RD Neonblauw in
Steek de grote weg (Groenblauwlaan) over en ga RA
Ga bij de hoek LA en bij de tweede mogelijkheid tussen de huizen LA (7)
Vervolgens RD aanhouden (langs speelplein) tot aan de Spectrumsingel (8)
Ga bij de Spectrumsingel RA
Steek LA over en ga via de voetgangers- en fietsersbrug het Burgemeester
Hoekstrapark in
28 Ga direct LA, RA en nogmaals RA en blijf langs het water lopen naar de
Rozenberg (deze kunt u beklimmen en dan genieten van het uitzicht) (9)
29 (Na het afdalen, met de rug naar de berg) Ga LA en vervolgens RA
30 Steek de Natuursteenlaan over en ga RD het Natuursteenwijkje in (Basalt)
31 Ga een flink stuk RD en ga bij het Dolomiet RA
32 Ga bij het Gneis LA en ga RD (voet-fietspad)
33 Ga bij het Basalt RA (10)
34 Houd RD aan, steek over (grote weg) en vervolg de weg RD
35 Blijf het Pyriet volgen (met de bocht mee naar rechts)
36 Ga bij het Kristal LA
37 Ga bij het Robijn RA
38 Ga bij de grote weg (Juweellaan) LA en flink stuk RD
39 Steek RA over (bij blauwe fiets/voetgangersbrug) en ga het park in
40 LAH richting de Watertoren
41 Ga voor de Watertoren RA (voet-fietspad)
42 Volg de 3e Stationsstraat RD tot aan het beginpunt: Station Zoetermeer Oost (11)
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Vanaf de kiosk (rug naar de kiosk) LA via de roltrap naar beneden
Ga op het Plein van de Verenigde Naties LA omlaag langs de watertrap
Ga onderaan RA (1)
Steek na het bronzen borstbeeld van Mahatma Ghandi de Danny Kayelaan
over en ga direct RA
Ga de 1ste straat LA het voet/fietspad onder het gebouw door en ga een groot
stuk RD (2)
Ga aan het einde van het voetpad (T-splitsing grote weg) LA tot de Mahatma
Ghandisingel (voor de brug)
Steek RA de Albert Schweitzersingel over
Ga RD (RAH), direct voorlangs het flatgebouw Cumulus (3)
Steek de brug en het fietspad over en ga RD, niet omhoog
Ga bij het Resakhout RA en houd RD aan (door hekje) (4) en via Tiamahout
Ga bij het bord Teakhout LA
Steek de weg over en vervolg de weg RD
Ga bij het fietspad RA en ga onder het gebouw RD (Ogeahout)
Steek na het Ogeahout de brug over en steek de grote weg (Houtsingel) over
naar het Alonehout (5)
Ga links tussen de huizen door en volg RD het voetpad tot het einde (Azobéhout)
Ga LA en bij Basralocushout RA en volg de weg RD over het Eikehout (6)
Steek bij de weg/parkeerhavens over en vervolg de weg RD
Ga aan het einde LA (wanneer u hier RA doorloopt naar omhoog, heeft u via de
witte voetgangersbrug verbinding met de route Meerzicht)
Ga bij het Kurkhout RD langs de NAP-paal
Ga direct na de NAP-paal LA en ga LA de trap op van het Floriade talud (7)

21 Volg dit Ganzevoetpad tot na de tweede brug en ga RA omlaag
22 Houd RD aan door het Floriadepark en ga aan het einde voor het water RA de
brug over
23 Steek de weg over en ga LA over de brug
24 Ga direct RA de Florazoom op (8)
25 Ga de 1ste mogelijkheid tussen de huizen door LA, ga nogmaals LA
26 Ga RA de Goudenregenzoom op (9)
27 Blijf de Goudenregenzoom volgen (zijstraten negeren, langs de school ‘de Waterlelie’) tot aan het fietspad (Laurierzoom), ga hier RA de brug over en dan LA
28 Ga de 1ste mogelijkheid RA en ga RAH het Agaat op
29 Blijf deze weg (Agaat) volgen met de bocht mee naar links en dan RAH
30 Ga bij het Aquamarijn LA en direct RA
31 Steek de grote weg (Edelsteensingel) over en ga RA omhoog
32 Ga boven op de 4e Stationsstraat LA
33 Steek de grote weg (Juweellaan) over en vervolg de weg RD
34 Ga LA bij de Watertoren De Tien Gemeenten (10)
35 Ga om de toren heen en vervolg de weg RD onder de poort door
36 Houd rechts aan en steek over en vervolg de weg RD
37 Ga vlak voor het winkelcentrum RA en na de wijkpost weer RA (Rebeccagang)
38 Ga LA de Milenagang op
39 Loop deze weg uit tot vóór de brug, ga hier LA en aan het einde weer LA
40 Steek RA over naar de Nadinegang (11)
41 Ga RD onder de poort door en dan RA
42 Ga LA en steek de Mahatma Ghandisingel over
43 Steek RA de Danny Kayelaan over en u bent terug bij het Station Zoetermeer

Route Rokkeveen-west
Deze wandeling is bijzonder vanwege:
- Architectuur
- Watertoren
Lengte:
Beginpunt:
Eindpunt:

6 km
NS Station Zoetermeer
NS Station Zoetermeer

3 De Cumulus is een schijfvormig flatgebouw met 64 vrije sectorappartementen. Geplaatst midden op het voormalige centrum van de
Floriade: het Ganzevoetplein. Hier kwamen de drie assen van het
tentoonstellingsterrein samen. De middelste as is bewaard: de dijk
met een voetpad erop: het Ganzevoetpad. De architect van de
Cumulus, Frits van Dongen van de Architecten Cie. uit Amsterdam,
kreeg opdracht in een ‘postmodernistische en internationale’ stijl te
bouwen. Niet alleen dit fotogenieke flatgebouw zat in de opdracht.
Dertig eengezinswoningen en vijf urban villa’s aan de Woudlaan horen
bij dit project. Ze worden door het Florapark van de Cumulus gescheiden. De Cumulus in warmrode baksteen is herkenbaar door de twee
schuine dakvlakken die elkaar kruisen, het gebouw staat deels in
het water op kolommen tegenover de entreehal en heeft op de
zuidgevel glazen serres die bijna twee meter uit de gevel komen.
4 U wandelt nu door het deel van Rokkeveen-west met de zogenaamde
neo-Haagse school architectuur. Horizontale lijnen, strakke vormen
en lichte en warme kleuren baksteen zijn hier met elkaar gecombineerd.
5 Hier ziet u architectuur die valt onder de naam neo-Rotterdamse
school. Rationalistisch: strakker en minder individualistisch dan
de Haagse school, én geen kleur, slechts witte vormen. Dit project
werd gerealiseerd door H. Klunder Architecten.

Achtergrond informatie wandeltocht
1 De Nelson Mandelabrug is voor treinreizigers, voetgangers en fietsers
in Zoetermeer de navelstreng die Rokkeveen met de rest van Zoetermeer verbindt. De brug vormt de verbinding over spoor en snelweg
en gaat onder ‘de poort van Zoetermeer’ uit 1992 door, van de
Boerhaavelaan naar het Plein van de Verenigde Naties. Daar staat
een gebouw uit 1990 in de vorm van een witte halve cirkel. Het geheel
werd gerealiseerd onder leiding van architect Leo de Jonge, die
zijn sporen inmiddels had verdiend gedurende de bouw van de wijk
Meerzicht. Hier is het hooggelegen stationsplein met de vijver het
zeeniveau. Gaat u mee omlaag naar het polderpeil, daar waar de
wijk Rokkeveen zich bevindt? De waterval maakt het niveauverschil zichtbaar én hoorbaar.
2 Hier bevindt zich het Postmoderne kantorenvillapark Forum Fontanus
uit 2002. Naar Amerikaans voorbeeld een campus om te werken.
Bevasta Projectontwikkeling en architectenbureau Wilmink uit Den
Haag én het bureau CH & Partners van landschapsontwerper Frank
Cardinaal werkten hier aan. Het resultaat zijn twintig zelfstandige
kantoorvilla’s die in een carrévorm rondom een gemeenschappelijke
binnentuin zijn gebouwd. De binnenruimtes zijn hoog: 3,2 m. Dit
geeft een extra statig karakter. Onder de binnentuin ligt de parkeergarage, de helling hiervan is fraai afgewerkt met een witte
tegelwand die zelfs bekroond is met tegels met een terracottakleurige meanderband. De naam van dit unieke geheel verwijst
naar de fontein in het centrum van de binnentuin.

6 De Amsterdamse school is van bovengenoemde stijlen de meest aansprekende neo-stijl. Het komt door haar expressieve vormentaal.
Opvallend zijn de horizontale roedeverdelingen in de ramen (ladderramen) die lijnen vormen in de huizenrijen. Ook bij deze stijl is
het individuele huis ondergeschikt aan een groter geheel.
Architectenbureau Kloet van der Merwe uit Delft heeft een groot
deel van de huizen in de neo-Amsterdamse school ontworpen.
7 Rechts ziet u aan de Woudlaan en het Limbahout een heuse
Amerikaanse suburb, waarvan de woningtypen namen hebben als:
‘Arizona’, ‘Florida’ en ‘New Hampshire’. De woningen zijn slechts
bereikbaar via één toegangsweg en de villa’s zijn geplaatst aan een
cul-de-sac: een lusvormige weg. Trottoirs ontbreken en het gazon
loopt door tot aan de rijweg, net als in een echte Amerikaanse buitenwijk. De woningen zijn volgens de projectarchitect Wolbrand van
der Vis, van PBV architecten uit Wassenaar, ontworpen met een
knipoog naar de beroemde Amerikaanse architect Frank Lloyd
Wright. De huizen zijn niet van hout maar naar de Hollandse smaak
in baksteen. Wel zijn lange dunne bakstenen gebruikt. Links ziet u
‘De crèche van Rokkeveen’ aan het noordelijke deel van de Woudlaan.
Het is vooral vanwege de felle kleuren, de willekeur in grootte en
plaatsing van de vensters en de onregelmatige blokkendoosachtige
stapeling van kubussen dat deze vier urban villa’s zo’n speelse uitstraling hebben.

8 Deze ruime eensgezinswoningen met luifel of ‘kuif’ zijn in 1990
ontworpen door Pieter Weeda uit Rotterdam. Ze moesten af zijn vóór
de Floriade, om de bezoekers het zicht op grijze bouwplaatsen te
ontnemen. De woningen hebben een riant uitzicht over de Floraplas
met de bijzondere boomeilandjes (treurwilgen op een cirkel van
wit grind, ‘groene fonteinen’), waar tegenwoordig visdiefjes nestelen.
De luifel geeft schaduw op het dakterras. Sommige bewoners creëerden
hierom op de luifel een zonneterras!
9 Vanaf de Goudenregenzoom heeft u naar links steeds fraaie doorkijkjes. De grote metalen ‘insecten’, ‘follies’ door Erik Knippers uit
1989, één van de kunstuitingen op de Floriade zijn steeds even
zichtbaar. De term follies komt uit de Engelse tuinarchitectuur.
Het gaat om kleine gebouwtjes die puur voor de sfeer en de sier
in landschapstuinen werden geplaatst. De jonge architect noemde
deze reeks gebouwtjes in drie stadia van eenvoudig en statisch
naar complex en dynamisch: ‘Een eerbetoon aan onze cultuur in
de vorm van een aantal nutteloze bouwsels.’.
10 Watertoren De Tien Gemeenten is inmiddels wereldberoemd door
haar prominente plekje in Madurodam. Maakt u nu van de gelegenheid
gebruik om de watertoren in haar volle omvang te aanschouwen.
De onderaan achtkantige toren is 45 meter hoog, heeft een doorsnee
van ruim 10 meter en rust op 324 heipalen van gemiddeld 14 meter
lang. In de zestienkant bovenin bevond zich 500.000 liter water. In
1927 werd de toren aan de Stationsstraat gerealiseerd in opdracht
Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten als buffer van het
drinkwaterleidingnet van tien omliggende gemeenten. Welke tien dat
zijn kunt u zelf ontdekken door het rondje om de toren te lopen.
Daar waar de stenen overgaan in gras zijn steeds in kilometers de
afstand naar de betreffende gemeenten in een steen vastgelegd. Om
de deur van de toren vindt u de wapens van deze gemeenten. Het ontwerp
van de toren is van de Delftse hoogleraar prof. ir. C. Visser. Als
belangrijk monument van bedrijf en techniek werd de watertoren
op 6 maart 1991 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
11 Hier komt u langs zes van de veertien urban villa’s die in 1994 werden
gebouwd door Hoenders&Partners. Wanneer u door de poort van
de woningen gelopen bent staat u dan nog even stil bij de rij bijzondere woonhuizen uit 1993 ontworpen door Dobbelaar, De Kovel en
De Vroom Architecten (DKV) uit Rotterdam. Deze ‘stadswoningen’
hebben vier verdiepingen maar zijn vooral bijzonder door de tegenstrijdigheid in de vormgeving; de gesloten witte silovorm in contrast
met de totaal transparante glazen gevel met horizontale geleding.
Op afstand is deze rij woningen net een gesloten corridor op pilaren.

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 1ste 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.
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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.

