
Wat is een TOP?

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt. Vanuit deze 

speciaal ingerichte locatie kunt u wandelen of fietsen 

via diverse bewegwijzerde routes. Zo ontdekt u 

gemakkelijk  de mooiste plekken van de regio.  

Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge 

groene halm. Meer informatie over deze en andere 

TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl

Meer routes

Voor actuele informatie over de voorzieningen in de 

omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en wandel-

routes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande  

QR-code met uw smartphone.

    

Routes
Fietsen

Rondje Zoetermeer, 30 km
Markering via de fietsknooppunten:

34 - 35 - 36 - 21 - 19 - 3 - 2 - 1 - 46 - 44 - 45 - 
32 - 31 - 43 - 41 - 42 - 30 - 29 - 28 - 27 - 33

Zuidplas en Oostlandroute, 62 km
Markering via de fietsknooppunten:

33 - 80 - 1 - 2 - 3 - 11 - 9 - 15 - 14 - 7 - 6 - 96 - 95 - 94 - 
99 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 14 - 15 - 10 - 9 - 7 - 6 - 5 - 4 - 

87 - 86 - 6 - 7 - 90 - 4 - 3 - 2 - 1 - 41 - 38 - 39 - 34 - 33 
  

Wandelen
Wandeling Bentwoud, 7 km

Markering: blauwe paaltjes
(begin- en eindmarkering: groen/blauwe paaltjes)

Wandeling Zoetermeers  
Plassengebied, 15.5 km

Markering: groene paaltjes 

QR - code smartphone:

www.alletops.mobi/zoetermeer
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Land van Wijk en Wouden

NAP - 4,48 m
Zuid-Holland ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel. 

Momenteel bevindt u zich op  - 4,48 meter onder NAP 
(Normaal Amsterdams Peil). 

 Legenda
 Toeristisch Overstappunt

 Fietsknooppunt

 Oplaadpunt elektrische fiets

 Parkeerterrein

 NS-station

 Bezoekerscentrum

 Horeca

 Kano/bootverhuur

 Halte RandstadRail  
 Oosterheem

1  Tips in de omgeving
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In de omgeving

Welkom in Zoetermeer
Natuurliefhebbers kunnen in Zoetermeer hun hart ophalen. 

De stad ligt aan de rand van het Groene Hart en is daardoor 

een prima uitvalsbasis voor uitstapjes naar de natuur.  

Aan de randen liggen bossen en stadsparken waar wandelaars 

en liefhebbers van buitensport altijd wat van hun gading 

kunnen vinden. 

Het Land van Wijk en Wouden laat het mooie polderlandschap 

zien. Verken dit gebied lopend, fietsend of varend en vergeet 

vooral niet te pauzeren bij een van de vele boerderijwinkels om 

te genieten van zelfgemaakte kaas of boerenijs.

Het Bentwoud is een andere groene grens van Zoetermeer. 

Het is een nieuw natuurgebied dat volop in ontwikkeling is. 

In 2000 zijn de eerste bomen voor dit bos geplant en de water-

gebieden ingericht. Langzaam ontstaat hier een bijzonder bos 

waar de bezoekers rond kunnen struinen en vogels kunnen  

spotten. De openbare golfbaan en het kinderbomenbos, 

symbool  van nieuw leven, zijn zeker de moeite van een 

bezoekje  waard.

Het Buytenpark, Westerpark en het Balijbos zijn drie groen-

gebieden aan de rand van Zoetermeer met ieder hun eigen 

karakter.

Het panoramapunt op de hoogste heuvel in het Buytenpark geeft een prachtig uitzicht 
over de polders. Het park is een uitstekend startpunt voor de liefhebber van sportieve 
activiteiten. U vindt hier SnowWorld, Klimcentrum AyersRock en een mountain-
bikeparcours. Voor wandelaars is een spannende GPS-speurtocht (geocache)  
‘Vicky vermist’ uitgezet. GPS-apparaten zijn te huur bij SnowWorld en AyersRock. 

4  Buytenpark
Bij Landwinkel Sonneveld & Schenkerij De Boomgaard, aan de rand van het Bentwoud, 
kunt u rustig genieten van een kop koffie met zelfgebakken appeltaart of een glas 
puur sap. In het najaar kunt u zelf appels plukken. Adres: Omleidingsweg 2, Benthuizen. 
Openingstijden: Schenkerij De Boomgaard: 1 mei tot 1 nov.: do t/m za 10.30-17.00 uur. 
Landwinkel Sonneveld: do en vr 8.30-17.30 uur, za 8.30-16.00 uur.

3  Landwinkel & Schenkerij 

Dit kleine en levendige museum staat in het hart van de historische dorpskern  
van Zoetermeer. Het heeft een gevarieerd programma aan activiteiten. 
Adres: Dorpsstraat 7, Zoetermeer. 
Openingstijden: di t/m vr 10.00-16.00 uur, za en zo 13.00-17.00 uur.

2  Stadsmuseum Zoetermeer
Midden in het Land van Wijk en Wouden vindt u Boerderij ’t Geertje. Op deze biolo-
gische veehouderij is veel te beleven. Kinderen kunnen een ponyritje maken of geitjes 
de fles geven. In de winkel kunt u terecht voor eigengemaakte zuivelproducten en 
andere streekproducten. Adres: Geerweg 7, Zoeterwoude. 
Openingstijden: ma t/m za 10.00-17.00 uur, zo 11.00-17.00 uur.

1  Boerderij ‘t Geertje
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De ANWB is in 1883 opgericht door een groep 

enthousiaste  fietsers. Hun doel was om samen 

onbezorgd  te kunnen genieten van de mooie 

Nederlandse  landschappen. 

Zo heeft de Vereniging er bijvoorbeeld voor gezorgd  

dat overal  toeristische bewegwijzering voor wandelaars 

en fietsers is. Ook hebben we zelf fietspaden aangelegd. 

Eigenlijk is onze missie in al die jaren niet veranderd. 

Ook nu maken wij het voor onze leden mogelijk om 

met plezier te wandelen en te fietsen. Niet meer door 

zelf paden aan te leggen, maar wel door mensen de 

weg te wijzen. Daarom biedt de ANWB dit Toeristisch 

Overstappunt  aan. Voor iedereen die wil genieten van 

de  mooie Zuid-Hollandse landschappen.

Mede mogelijk gemaakt door:


