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52. Steek ter hoogte van de brug over en daal naar rechts af tot de Mispelgaarde
53. Ga LA, en volg de weg omlaag
54. Steek de Olijfgaarde over en ga RD tussen de huizen door en via een 

klinkerpleintje LAH naar de Pruimengaarde
55. Volg de Pruimengaarde naar rechts tot aan de linkerhand een fietspad
56. Ga LA tussen de huizen door (17)
57. Na de bebouwing direct RA voor het bruggetje
58. Volg het pad over 2 bruggetjes en langs een speelpleintje en ga via een

onderdoorgang naar de Gaardedreef (18)
59. Steek over en ga RD de Moerbeigaarde op
60. Volg de Moerbeigaarde tot in de bocht naar rechts, daar het voetpad LAH

en via het schoolplein LA onder het sprintertunneltje NS 1976 door
61. Steek de Slootdreef over (asfaltweg met zebrapad), en ga RD naar de 

Kikkersloot (19)
62. Volg de Kikkersloot en ga RA het bruggetje over en ga via het woonerf 

van de Zalmsloot (20) links af naar de Rietvoornsloot 
63. Steek de Rietvoornsloot over en ga stukje RA en ga dan LA het woonerf op
64. Ga RD tot aan het bruggetje (21)
65. Steek LA het bruggetje over en ga RD via de Snoeksloot
66. Op de T-splitsing een stukje rechts en dan links het voetpad volgen, langs

het fietspad, eerst links, dan rechts en dan weer links
67. Steek de Slootdreef over, volg het voetpad een klein stukje naar links en

dan rechts de Spieringsloot in (22)
68. Steek de brug over en volg RA het voetpad langs het Kangoeroepad 
69. Ga bij de eerstvolgende brug RA
70. Ga RD en ga bij het voetpad LA en houdt rechts aan tot aan de T-splitsing

Vaartdreef-Slootdreef 
71. Steek over en ga LA Zuringvaart in en vervolgens stukje RA
72. Ga RD tussen de huizen door en ga via de brug ‘de hoge kwakel’ over de

Dwarstocht
73. Ga op de Pijlkruidvaart een klein stukje RD, maar bij de eerst lantaarn 

direct LA het kleine paadje in
74. Volg de weg door de parkeergarage (23) en ga dan RA
75. Steek het bruggetje over en ga RD (24)
76. Ga bij de Pitrusvaart LA
77. Steek de Vaartdreef over en ga via de Lelievaart omhoog de poort onderdoor
78. Steek de Leidsewallenwetering over en ga voor de mooie architectuur 

een stukje rechtdoor de loopbrug op (25)
79. Vanaf de loopburg terug naar de  Nimfkruidvaart en ga LA
80. Ga bij de Kroosvaart RA naar beneden
81. Steek de Vaartdreef over en ga RA
82. Ga LA de Kalmoesvaart in
83. Ga bij het schoolplein LA de Irisvaart op (26)
84. Steek het bruggetje over en ga RA en houdt de vijver aan de rechterhand

(Heemsvaart, Egelkopvaart)
85. Ga bij de Holpijpvaart LA
86. Ga bij de Weteringdreef RA en steek bij het zebrapad links over (27)
87. Ga tussen de huizen door het trappetje op naar het gemeenschappelijke terras
88. Ga RD het trappetje af en RA via de poort LA naar het Brempark (28)
89. Volg links na de parkeerplaats het Brempark en ga RD het Azaleapark in

tot aan de rechterhand een parkje
90. Ga RA het parkje in (Brempark) en langs de vijver, LAH en RA het Hulstpark in
91. Steek het Ligusterpark over, RA en ga LA het Ribespark in
92. Ga bij het Vuurdoornpark RA tot LA het voetpad naar het Seghwaertpark (29)
93. Ga RD het park 
94. Ga direct voor de huizen LA (een pad tussen de huizen en de schuurtjes)

het Wingerdpark in (30)
95. Bij de bordjes Wingerdpark en Weigeliapark RA en direct LA Weigeliapark volgen
96. Ga RD tot RA een loopbruggetje naar Vissendreef (31)
97. Ga bij de Vissendreef LA en bij de verkeersdrempel Parkdreef-Vissendreef RA
98. Ga RD tot aan het eindpunt: het station Seghwaert

1. Vanaf het station Leidsewallen aan de kant van de Bibliotheek hellend pad af
2. Volg het pad tussen de voet van de dijk en de vijver (1)
3. Ga na het parkeerplaatsje een klein stukje naar rechts en dan LA
4. Steek de straat de Vogeldreef over en loop naar boven  
5. Ga bovenaan RA langs de Leidsewallenwetering (2)
6. Ga bij het tweede trapje aan de rechterkant naar beneden
7. RD het bruggetje op (3)
8. Ga na de brug LA bij het bord Eksterveld
9. Ga LA bij het bord Buizerdveld
10. Vervolgens LA bij het bord Eendenveld
11. Vervolg de route onder het poortje van de huizen van het Buizerdveld door
12. Steek het fietspad over en ga RA onder het viaduct de Wallendreef door
13. Na het viaduct LA het park de Weidse Weide in. Blijf steeds RAH en op het

niveau van de vijvers lopen (4)
14. Ga na het bruggetje LA
15. Ga na het woonerf Hindenweide en na de tweede bocht direct LA de 

Geitenweide op
16. Voor het parkeerplaatsje LA tot aan de Fretweide
17. Ga RA naar de verhoogde T-splitsing Weidedreef-Fretweide
18. Steek over en ga LA tot aan de Kalverweide (5)
19. Ga RA de Kalverweide in
20. Bij de 1ste zijstraat RA, de Everweide (6)
21. Volg de Everweide tot aan de Biggenweide en ga LA
22. Houd links aan langs het parkeerpleintje bij het kinderdagverblijf (7)
23. Steek het bruggetje niet over, maar ga LA langs de vijver terug naar de 

Kalverweide
24. Steek naar de Konijnenweide over en ga RD tot aan het fietspad (8)
25. Ga RA (de Koeienweide) de brug over langs het ‘Jongeren Centrum Mooi’ 
26. Steek over en ga tussen de huizen door langs de ‘Ooievaarspaal’ tot de 

vijver van het Kwikstaartveld (9)
27. Loop rechtsom de vijver en ga na 2 kinderspeelplaatsjes en een 

dennenbosje door de poort tussen 2 huizenrijen door
28. Ga LA de Velddreef op
29. Steek bij het winkelcentrum de Velddreef over. Bij cafetaria Coret krijgt

u het tweede kopje koffie gratis (zie bon)
30. Hier kunt u de route afbreken, u heeft circa 3 km afgelegd
31. Vervolg de route via de Velddreef 
32. Ga bij het Patrijzenveld RA
33. Ga bij de 1ste mogelijkheid LA
34. Houd rechts aan op het woonerf en houdt tot het Postduivenveld 

met de volgende vijver rechts aan (10)
35. Ga RA en direct LA en volg het voetpad langs het spoor
36. Bij het Zwaluwenveld RA tot aan de oude Dwarstocht (11)
37. Steek het fietspad over en ga LA langs het water tot aan de Velddreef
38. Steek de Velddreef over en ga RA naar het park het Seghwaertse Hout 
39. Houdt rechts aan (breed voetpad aan de buitenkant van het park) (12)
40. Ga bij de Radijsakker LA en volg de weg naar rechts 
41. Bij de Uienakker RA onder de huizen door en LA (13)
42. Volg de Akkerdreef onder de Randstadrail door
43. Steek over en ga LA de Spruitkoolakker op 
44. Ga bij de Roggeakker RA
45. Ga via de hellingbaan naar een soort binnenplaats (14)
46. Vervolg de route en ga RA richting de Mosterdakker
47. Volg de Mosterdakker tot aan de T-splitsing en ga LA en voorbij het 

laatste huis RA het asfaltpaadje op en houdt links aan (15)
48. Volg het pad langs de wijktuinen en ga aan het einde van het pad LA, een

stukje RA en gelijk LA de Aspergeakker volgen
49. Ga bij het woonerf Bietenakker RD tussen de huizen naar het park bij de

boomgaard (16)
50. Hier kunt u de route afbreken, u heeft circa 5 km afgelegd
51. In het park LAH tot aan de Dadelgaarde (flink stuk door het park)

Seghwaert Route
Afkortingen:

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

16.Dit park is deels nieuw aangelegd met verschillende bomen waar-

onder notenbomen en bestaat deels uit een oude boomgaard, de 

‘Bongerd’ waar iedereen appels mag plukken. Vanaf  het  station 

Seghwaert gezien geeft het park direct zicht op de hoger gelegen

Zegwaartseweg met haar oude bebouwing. 

17.Deze vijver heeft een langgerekte vorm. Er overheen gaat een 

fietsbrug naar het fietspad het Kangoeroepad. Er zijn echter ook 

twee kleine loopbruggetjes die u over een landje in de vijver leiden.

Deze vijver aan de achterzijde van de huizen en voor een groot deel

grenzend aan de tuinen van de bewoners van de Pruimengaarde en

de Sinaasappelgaarde, heeft duidelijk een bufferfunctie. Ze ver-

groot de afstand tussen het Kangoeroepad en de Australiëweg en 

de woonhuizen.

18.Dit woningtype met aan de binnenzijde steeds halverwege ver-

springende verdiepingen wordt ‘splitlevel’ genoemd. Aan de straat-

kant zijn het statige herenhuizen met een deftig trappetje naar 

de entree. 

19.De vijver aan de Kikkersloot ligt als een sloot langs het fietspad en

de tuinen van een aantal vrijstaande huizen en heeft vóór de brug

een meer venachtige vorm.

20.Aan de Zalmsloot vallen twee identieke vrijstaande huizen op door

het oud-Hollandse karakter. Dit komt door het pannendak waarvan

de vorm herhaald wordt in het schuurtje. Op de kopse kanten herkent

u wellicht de tuitgevels. 

21.Deze vijver met een L-vormige vaart aan een vierkante waterpartij,

doet, gezien vanaf de Zeeltsloot, met de beschotting en het brug-

getje denken aan een oud-Hollands sluizencomplex. 

22.Deze vijver vormt een grote speelse slinger tussen de huizen aan

de Salamandersloot en de Spieringsloot en het Kangoeroepad. Op 

twee plaatsen is er een brug waarvan de ene brug een fietsbrug is

naar het Kangoeroepad. Over de andere brug kunnen ook auto’s het

laatste stukje van de Spieringsloot bereiken. 

23.Hier ziet u een bijzonder landelijke parkeeroplossing. De carports

lijken op boerenschuren. Ze zijn  uitgevoerd met houten pilaren en

het flauw hellende dak is gemaakt van ruwhouten planken. 

24.Deze vijver bestaat uit een vierkant en een rechthoek die met 

elkaar verbonden zijn door een kanaaltje waarover een bruggetje 

is geplaatst. Ook hier wordt de idee van een oud-Hollands sluisje 

opgeroepen al zijn er geen hoogteverschillen in het water. Het klei-

nere vierkante deel van deze vijver is aan alle kanten met hout 

beschot. Het geeft een kade-achtig beeld. Deze vijver ligt ook hele-

maal vrij: er grenzen geen particuliere tuinen aan. Heel anders is 

dit bij het grote rechthoekige deel van deze vijver. Hier grenzen er

voor het grootste deel wél tuinen aan. De oever die vrij is heeft een

natuurlijk verloop en is afwisselend begroeid met struiken. 

25.U ziet dan rechts woningen die door de houten galerij en het schuine

dak op een middeleeuwse stadsmuur lijken. Links ziet u splitlevel-

woningen die als dijkhuizen tegen de hoger gelegen Leidsewallen-

wetering zijn aangebouwd. Deze huizen lijken in de vormgeving van

de topgevels en de houten afdakjes boven de ingangstrappetjes op

middeleeuwse vakwerkhuizen. 

26.De vijver aan de Heemstvaart wordt gevormd door een groot vierkant

met hieraan vast een L-vormig kanaaltje. Aan het kanaaltje grenzen

de tuinen van woningen, het grote vierkante deel ligt vrij en werkt

heel ruimtescheppend. Over het kanaaltje gaat een bruggetje. 

Kenmerkend is het metalen hek en daaronder het metalen beschot

aan één van de vier zijden van de vijver.

27.Het Clematispark is een bijzonder woningbouwproject uit  1979 dat

bestaat uit 49 koopwoningen waarvan 12 milieuwoningen die aan 

de zuidzijde zijn voorzien van zonnepanelen. De woningen zijn 

splitleveltypes. In de lage vleugels zijn het ééngezinswoningen en

in de hoge vleugels maisonettes. Voor het parkeerprobleem is in 

het binnenterrein een halfverdiepte ruime parkeergarage voor 26 

auto’s. Op een deel van de garage midden in het binnenterrein is 

een gemeenschappelijk terras met vijfhoekige bloembakken. Door

de kleur van de baksteen maar ook door de expressieve manier van

bouwen is dit woningbouwproject een opvallende ‘witte raaf’ in 

Seghwaert. In de rest van de wijk zijn allerlei schakeringen 

aardkleuren toegepast. 

28.De typisch Seghwaertse vijver die hier aan het Brempark is gelegen

heeft zowel kade-achtige als parkachtige karakteristieken. 

29.Dit is een van de weinige stukjes van Seghwaert met huizen die 

een plat dak hebben. De houtskeletbouwwoningen spreken hun 

eigen taal. Het Rotterdamse architentenbureau dat deze huizen 

langs het Vuurdoorn-, Seringen- en Brempark heeft ontworpen 

wilde aan de buitenkant duidelijk laten zien dat deze huizen 

bestaan uit een houten constructie. Hier in het park vindt u geen 

vijvers maar wél: een regenbeek met zwerfkeien en ‘holle wegen’ 

tussen stapelmuren van puin. Dit park werd ontworpen door de bij

de gemeente Zoetermeer werkzame tuin- en landschapsarchitect 

Frank Cardinaal. Cardinaal baseerde zijn ontwerp uit 1975 voor een

deel op de denkbeelden van zijn vakgenoot Louis G. le Roy, die met

zijn spraakmakende boek ‘Natuur uitschakelen-natuur inschakelen’

wilde tuinen en ‘echte natuur’ de stad wilde binnenhalen. Wat hier

overigens goed gelukt is. 

30.U komt zo langs de regenbeek, ook wel Pluviometer genoemd en 

kunt de hoge schuine daken van de woningen aan het Wingerdpark

zien. Regenwater wordt via deze daken in de regenbeek opgevangen.

31.Hier heeft u prachtig zicht op de houtskeletbouw van Ben Kraan. 

Deze opvallende huizen uit 1978 met de uitbuikingen boven het 

water zijn het architectonische visitekaartje van Seghwaert. Het 

principe van houtskeletbouw is dat alle dragende delen boven de 

fundering zoals muren, vloeren en kapconstructie gemaakt zijn van

hout. Canada en Zweden hebben hierin een lange traditie maar in 

Nederland werd er pas vanaf de jaren zeventig mee geëxperimenteerd. 


