Dubbel rondje Leidschenveen
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor



















































We starten op de hoek van de Jaap Hoekdreef en de Jaap Hoekdreef, op de hoek van het winkelcentrum
Leidschenveen, met voor ons de halte van de RandstadRail, en rechts van ons de weg en aan de overkant het
gebouw van het CBS. Hier is ook een parkeerplaats, waar het gratis parkeren is gedurende de eerste 2 uur,
dat zou juist voldoende moeten zijn om de wandeling te maken
Loop de 2 trappen af en schuin LA onder de sporen van de RandstadRail door
Blijf over het trottoir doorlopen, L van u het gebouw van het ROC Mondriaan
U steekt 2 maal achter elkaar een fietspad over (Aspasialaan)
U bereikt de Vrouw Avenweg. Hier even LA en dan RA via de zebra oversteken, dan RD (Aristoteleslaan)
U loopt langs de Stadsboerderij, later langs huizen
Socrateslaan oversteken, RD, Cicerostrook oversteken, RD (langs Montessorischool)
Einde van het hek, vóór het water LA (Ciceropad)
Einde LA (dus niet RA de brug over)
Aan het einde fietspad oversteken en RA de witte brug over, trap op, direct daarna LA en bij straat RA
(Tedingeroord)
Weg naar R negeren, aan het einde brug over, LA (Veenweg), de enige oude weg in deze nieuwbouwwijk
1e weg RA, Kerkpolderpad, aan de linkerkant loopt een asfaltwandelpad langs het water
Voortdurend RD, negeer bruggetjes naar L en kruisende straten en fietspaden
Aan het einde ziet u voor u een tunneltje, U gaat LA, steekt de weg over en gaat RD het graspad op, langs
bomen, R van u de RandstadRail / metrolijn van de RET
Blijf zoveel mogelijk R lopen met R van u het water en daar achter de metrolijn, dus mogelijkheid om schuin
naar L te gaan negeren
U loopt langs een kapelletje op een “berg”, nu gaat u op een grasdijk lopen tussen 2 watertjes in
Na een lichte kronkel gaat u achter huizen langs lopen (L van u), gewoon RD
L van u verschijnt een straat met parkeerplaatsen
Even verder L van u een speelplaats met schommels en een glijbaan, aan het eind om de heg heen LA
RD over trottoir langs fietspad, weg buigt naar R
Vóór Maria’s Hoeve RA, op voetpad langs fietspad onder de metro door en daarna onder de RandstadRaillijn
Den Haag – Zoetermeer door, R van u het gezondheidscentrum Leidschenveen, L het winkelcentrum
Nu beginnen we aan het 2e rondje. Steek middels de brug de Zoetermeerse Rijweg over, daarna RA
Langs een speeltuintje, trap af, 1e voetpad RA (pad dat R van het water loopt)
Dit verharde voetpad steeds RD volgen, met L van u water en R de geluidswal van de Zoetermeerse Rijweg
Negeer alle zijpaden en zij-bruggetjes, Spieringdam en Barbeeldam oversteken en RD
U bereikt 2 maal achter elkaar een speelplaats waar een bruggetje over het water gaat, maar beide keren
gaat u gewoon RD
Om het basketbal- annex voetbalveldje heen, RD
U bereikt de Houtkade, LA over trottoir, bij Bootsmansingel oversteken, heel kort LA en RA (in wezen RD, is
nog steeds Houtkade), langs de bushalte, RD
Weg maakt een flauwe bocht naar L, maar steeds RD
Libelsingel oversteken, daarna fietspad oversteken, direct daarna, bij scherpe Y-splitsing, L aanhouden
Bij kruising met voetpaden RD, brug over
Bij basketbalveld L aanhouden, zodat u rechts om de flat heen loopt
Bij lantaarnpalen schuin R naar de straat (Watervogelstraat), hier LA
Onmiddellijk daarna weer LA (bij prullenbak), richting flat nr. 4
LA voetpad tussen de flats door nemen, brug over, RA voetpad langs Libelsingel
Bij Parelduikersingel oversteken, RD, brug over
Direct na de brug RA, Eendenplein
U passeert een school (L van u), direct daarna LA (bordje voetpad), onder overkapping door, RD
Langs beeld van dromedaris met een meisje, langs speelplaats en basketbalveldje
Voorbij basketbalveldje LA, Eendenplein
U passeert water, daarna RA (Zaagjessingel), voetpad langs water (rechts), links de straat
RD, gaat over in Noordkrompsingel
U loopt omhoog, bij fietsknooppunt LA, Veenweg
Na ongeveer 300 m. 1e straat RA, Madeliefveld, einde LA, voetpad langs tramsporen (Pijlkruidveld)
Alternatieve route vanaf fietsknooppunt: RD Noordkrompsingel, bij einde LA voetpad langs tramsporen
(Pijlkruidveld) – op de kaart staat dit aangegeven met rode streepjes
In beide gevallen bereikt u de Zoetermeerse Rijweg, aldaar oversteken via de verkeerslichten
Aan de overzijde niet enigszins R aanhouden waar de weg naar beneden loopt, maar L aanhouden naast de
treden om RD, langs de gevels, het winkelcentrum in te lopen (Jaap Hoekdreef)
U bereikt de hoek van de Jaap Hoekdreef en de Jaap Hoekdreef, dit is waar u begon
U heeft 7,1 km gelopen

(dit is een Opensourcemap – kaart, de Mapsourcekaart die ik meestal gebruik is té oud en heeft Leidschenveen
grotendeels niet op de kaart staan !)

