
Zoetermeer – 18 maart 2023 

RS80 – Jaargang 2022 – 2023 

Serie 43 – tocht 10 (430) 

Parkoersbouwer: Auke Jansma 

Afstand: 15 en 25 km  

Startlocatie: Hoekstrapark, Dekker Sport, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer. 

Openbaar Vervoer:  Trein: station Lansingerland-Zoetermeer; bus 71 richting Rokkeveen; uitstappen bij halte 
De Veur, van daaruit is de route gepijld naar de start.  

Auto:  A12 – (Den Haag – Utrecht); neem afslag 7 Zoetermeer / Pijnacker en volg daarna borden RS80.  

Horeca: 
We hebben al regelmatig van horecarestaurants het verzoek gekregen geen eigen consumpties te nuttigen. 
Daarom wordt het tijd daar eens een algemene regel voor in te stellen. SVP geen eigen consumpties 
nuttigen in een restaurant. Zit je bij een sportclub? Dan is dat meestal geen probleem.  

QR-code E-ticket 
Kunt u er van te voren even op letten dat de QR-code op het E-ticket duidelijk zichtbaar is, dan kunnen we 
onze wandelaars ook gemakkelijker inchecken aan de start. 

Informatie wandeltocht: 
Zoetermeer was een dorpje en in de 13e eeuw was al sprake van bewoning aan de Dorpsstraat. Zoetermeer is 
waarschijnlijk ontstaan aan de rand van de veenontginning in de buurt van het in de 17e eeuw drooggemalen 
Soetermeerse meer. Het veen werd afgestoken en onder water uitgebaggerd en als turf in omliggende steden 
als brandstof verkocht. 

In 1962 werd Zoetermeer aangewezen als groeikern van Den Haag en groeide in korte tijd uit tot een 
gemeente met ca. 126.000 inwoners. We starten vanuit Dekker Sport en gaan door Rokkeveen, daar waar 
mogelijk loopt de route door de parken die Zoetermeer heeft.  

Oude Kerk 
We krijgen zicht op de Oude kerk in Zoetermeer, een hervormde kerk in het oude hart van het dorp, gebouwd 
in de periode 1785 – 1787. De kerk is een kruiskerk en Zoetermeers oudste gebouw, met de toren uit 1642 en 
de bakstenen voet uit de 15e eeuw. Op deze plek stond in 1296 waarschijnlijk ook al een kerk. De 25 km loopt 
een lus en gaat langs het centrum door het Wilhelminapark.  

Wilhelminapark 
Het oudste park van Zoetermeer is aangelegd in 1950 – 1951 en werd in het voorjaar van 2006 gerenoveerd 
en heeft de status van monumentaal park gekregen. Het is een herdenkingspark en is in Engelse 
landschapsstijl ontworpen. Het staat er ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. 

We gaan over het ophaalbruggetje dat in 2006 is opgeknapt. We lopen langs de Den Haag-Tempel van de 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in de gemeente Zoetermeer. Het is opgetrokken 
uit Olympia White graniet. Verder slingeren we door Zoetermeer en lopen door verschillende parken. 

Onze horecarust is bij buurthuis ’t Span en daarna gaan we verder door Zoetermeer en waar mogelijk gaan 
we langs de groene stroken van Zoetermeer en komen aan bij de Oude Kerk van Zoetermeer. Samen met de 
15 km gaat de route door een gedeelte van de Dorpsstraat. 

Dorpsstraat 
De straat vormt het oude centrum van de dorpen Zegwaart en Zoetermeer die in 1935 werden 
samengevoegd.  

We lopen over het Dobbe Eilandplein en gaan door het Stadshart. Op de plek waar Zoetermeer uit de grond is 
gerezen was vroeger een groot aardappelveld. Dit was de inspiratie voor de kunstenaar om een figuur op te 
trekken uit enorme keien die doen denken aan aardappels, het aardappelmannetje. Deze keien komen uit 
een Scandinavische steengroeve. We gaan door het groene deel langs de Voorweg. 

  



Voorweg 
De geschiedenis van de Voorweg gaat terug tot in het begin van de late middeleeuwen, de periode van de 
Grote Ontginning van het veen. De eerste vermelding van de Voorweg dateert uit 1295. 

Westerpark 
Daarna lopen we door het Westerpark en krijgen een horecarust bij het Bowling & Recreatie centrum 
Westerpark. Het Westerpark is een natuurpark in Zoetermeer en vanaf begin 1970 gelijktijdig met de 
ontwikkeling van de woonwijk Meerzicht gerealiseerd. Het park is verdeeld in deelgebieden, elk met hun eigen 
karakter. Zo zijn er een bosgebied, een bloemenweide, een plassengebied, de Natuurtuin en sportvelden, wij 
gaan over de schapenweide. 

Het Westerpark is altijd mooi om doorheen te lopen. We gaan terug naar Rokkeveen via de Balijbrug. We 
lopen door het Libellenreservaat dat aan de rand ligt van het Balijbos. Er zijn in de laatste 10 jaar 26 
verschillende soorten waargenomen waarvan 10 juffers en 16 “echte libellen”. 

We gaan weer terug en zien de watertoren van Zoetermeer. De watertoren is gebouwd in 1927 – 1928 voor de 
stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten. De watertoren heeft een hoogte van 48,65 meter en één 
waterreservoir van 500 m2. En dan ligt het voor de hand door het Burgemeester Hoekstrapark terug te lopen 
naar de finish bij Dekker Sport. Hopelijk heeft u genoten van deze verrassend groene tocht door Zoetermeer. 

Terugblik Sassenheim 
Een groep militairen heeft de route bij ons gelopen. Aan de start was het gezellig druk. Buiten hebben we 
helaas geen foto’s kunnen nemen van deze groep, maar dat werd meer dan goed gemaakt door wandelaars 
die hun eigen foto publiceerde op facebook. 

De route was een mooie door het bollengebied en het natuurgebied Wassergeest. Bij FC Lisse was het 
aangenaam toeven. Daarna liepen we door het Keukenhofbos. Na een ommetje gingen we vlak langs Lisse 
en kwamen we aan bij de Engel. Daarna ging de route door de polder en liep langs de Lisserpoelmolen en het 
haventje. Vervolgens ging de route door Sassenheim en liep door Park Rusthof. Verder gingen we door het 
centrum van Sassenheim en liepen we langs de historische Zandsloot, vervolgens kregen we Molen de 
Speelman te zien. Daarna liepen we langs de Rodemolensloot naar de finish en wat een aangename 
verrassing dat we 543 deelnemers hadden. 

Sassenheim – Individueel (Virtueel) 
Omdat de tocht vanuit Sassenheim nog mooier is als de bloembollen bloeien hebben we besloten het 
inschrijven voor deze versie van de tocht t/m 30 april 2023 open te laten staan. Inschrijven kan via 
https://www.rs80.nl/  Informatie  Inschrijvingsprocedure. Kies voor Sassenheim Individueel en u krijgt een 
emailbericht van de bond met een link hier downloaden. Door op deze link te klikken komt u op een pagina 
van ons waar u de benodigde bestanden kunt downloaden.  

Noodkreet 
Wij zoeken nu 3 bestuurders en doen een nadrukkelijke oproep aan mensen die ons bestuurlijk zouden 
kunnen helpen. We zoeken nu een voorzitter, een secretaris en een bestuurder. Wil je dat wij kunnen 
blijven bestaan? Meld je dan aan! De tijd die we besteden aan vergaderen is minimaal. Zoals het er nu 
uitziet blijven er twee bestuurders over en dat is echt te weinig. We vinden het wel belangrijk dat je in 
teamverband kunt werken. Wil je weten wat het inhoudt neem dan via de mail contact op met Ineke 
Gerritsjans coordinator@rs80.nl of bel even 06 – 2384 2661. Op dit moment liggen alle administratieve taken 
bij Ineke Gerritsjans. Inmiddels hebben we iemand gevonden die voor ons de vergunningen aan wil vragen. 

Toekomst 
Een toekomst is er zeker. We zijn blij met alle nieuwe parcoursbouwers die zich hebben aangemeld om een 
route voor ons te willen maken. Zij zijn al volop bezig om routes voor ons te maken en ons wandelprogramma 
is t/m dec 2024 gelukkig al gevuld. In het voorjaar gaan we de tochten voorlopen en dan kunt u volgend 
winterseizoen weer mooie routes van ons lopen. Jan van den Berg maakte de laatste jaren de route vanuit 
Scheveningen. Voor volgend jaar zal Ineke deze route voor haar rekening nemen. Voor de Serie 45 (2024 – 
2025) zoeken we een nieuwe parkoersbouwer voor Scheveningen. 

Aansprakelijkheid  
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen risico. Het bestuur noch de 
bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het overkomen of veroorzaken van ongevallen, 
evenmin voor beschadiging of vermissing van eigendommen. Indien voor een deelnemer medische en/of 
ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de betrokkene. 


