Wandelend door de Zwethzone
R = Rechts, L = Links, RA = Rechtsaf, LA = Linksaf, RD = Rechtdoor










































Start op de parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat / Paul Steenbergenlaan, ‘naast’ de Laan van
Wateringse Veld, ca. 300m. ten ZO van het winkelcentrum ‘Lage Veld’ (aldaar tramhalte van lijnen 16 en
17)
Loop vanaf de parkeerplaats richting het winkelcentrum, steek de Paul Steenbergenlaan over (bordje
verderop, dit is de straat die haaks staat op de Laan van Wateringse Veld en langs het parkeerterrein loopt),
vóór het water RA, de Laan van Wateringse Veld oversteken bij de zebra, RD Waterkersvijver (hier geen
bordje, verderop bij het water wél)
Bij het water aangekomen rechts aanhouden, bij de ronde flat RD om de flat heen, bruggetje over
(Waterbiespad)
Nog 2 bruggetjes over, naar boven lopen naar het fietspad, daar RA, bij bruggetje LA brug over, daarna
schuin RD, u betreedt de Zwethzone, deelgebied Hoekpolder en ecozone
Na ca. 10 m. RA wandelpad, volg het bordje van de wandelknooppunten (rode pijl op geel vierkant)
Blijf dit pad volgen (dus NIET RA bruggetje over gaan), u komt uit op een verhard fietspad met een bocht,
RD
Bij wandelknooppunt 4 RD naar wandelknooppunt 77, dat ligt slechts luttele meters verder
Bij wandelknooppunt 77 RA richting wandelknooppunt 28 over het fietspad
Bij wandelknooppunt 28 RA richting wandelknooppunt 16 (dus direct LA, bruggetje over dat naar R loopt)
Bij wandelknooppunt 16 weg vervolgen richting wandelknooppunt 52, Noordhoornseweg
Nu volgt een vervelend stuk langs de zéér drukke A4, het weggetje zelf is overigens niet druk
Weg blijven volgen, rechts de Schaapweimolen
Voorbij het hoogspanningsstation tunneltje onder N211 door
Bij wandelknooppunt 52 RA bruggetje over richting wandelknooppunt 95
Even later ziet u, bij een pad naar R, iets verderop rechts knooppunt 95 maar u gaat RD (verhard fietspad)
Eventueel kunt u even verderop R door het klaphek en LA door het grasland lopen, voor u ziet u een 2e
klaphek waar u dan uit moet komen, daarna links aanhouden want uiteindelijk moet u toch weer op dat
verharde fietspad uitkomen, dat loopt dan inmiddels langs de Zweth
Als u al steeds het verharde fietspad had genomen gaat u schuin naar L, naar boven en komt uit op de dijk
die langs de Zweth loopt, deze volgen
Bij de brug over de Zweth LA en onmiddellijk na de brug RA – hier is wandelknooppunt 43, ga richting
knooppunt 27
Deze Zwethkade Zuid alsmaar volgen, u passeert o.a. druivenkwekerij ‘Nieuw Tuinzigt’ – het is verstandig
hier aan de linkerkant te lopen, want het kan druk zijn met fietsers en een enkele auto
Bij voormalig restaurant De Scheepswerf bereikt u wandelknooppunt 27, ga richting knooppunt 86 (dus RD
over een ‘ribbeltjespad’, door een hekje en daarna RD over een graspad, R van u de Zweth)
Dit is het mooiste gedeelte van de wandeling, met L van u uitzicht over de Woudse Polder (lees de
informatieborden !), tevens uitzicht op de kerk van het lieflijke dorpje ’t Woudt
Waar de wandeldijk naar links buigt ziet u een brug, ga deze RA over en onmiddellijk weer RA, een andere
brug over, deze loopt naar L
Aan het einde belandt u op de Zwethkade Noord. U kunt eventueel ruim 200 m. naar links lopen om het
gemaal (gebouwd als stoomgemaal in 1881, vanaf 1953 diesel-aangedreven, tegenwoordig electromotorisch
aangedreven) te bezichtigen, maar dan moet u wel teruglopen, want de route gaat naar R, over het
asfaltweggetje met de Zweth rechts van u
Blijf de weg volgen, deze maakt een bocht naar links, u bereikt wandelknooppunt 22, ga schuin links naar
boven over het fietspad naar wandelknooppunt 69
Boven aangekomen buigt het fietspad naar R, u gaat met een brug over de Lange Watering, RD
U loopt langs de drukke N222, de zgn. ‘Veilingroute’, RD richting Wateringen / Delft
Fietspad buigt naar R en dan naar L, nu NIET meer het fietsknooppuntbordje volgen maar RA het fietspad op
Na ca. 25 meter, bij 3 jonge boompjes, LA vaag graspad waarbij u eerst even moet ‘afdalen’
Blijf dit pad volgen, over 5 betonnen bruggetjes, zijpad naar R naar klaphek negeren
Aan het eind buigt dit graspad naar L en u komt weer op het fietspad terecht, hier RA
(indien dit graspad zéér modderig is sowieso dat fietspad blijven volgen)
U passeert de groepsaccomodatie met sportvelden en klimbaan
Schuin RA over schelpenpad, voor u een vijver, vóór de vijver RA
Schelpenpad loopt met een boog rond de vijver
Na een scherpe bocht in een bosje gaat het pad naar R naar boven, u komt op het verharde pad langs de
Zweth terecht, hier LA
Onmiddellijk na de toegangsweg naar de boerderij Johanna’s Hoeve, LA schelpenpad, dit buigt naar R
Alsmaar RD (langs vijver), dan door een klaphek, zand-/kleipad RD
Aan het einde door klaphek, LA en onmiddellijk RA (volg knooppunten-aanduidingen)
U loopt langs café-restaurant ‘De Bonte Haas’
Bij de weg aangekomen oversteken, u bereikt wandelknooppunt 69, LA over parkeerplaats richting
knooppunt 95, over bruggetje, daarna RA







Volg het onverharde pad langs water, links de dijk/het geluidsscherm waar achter de N211 ligt
U bereikt knooppunt 95, hier LA richting knooppunt 9, fietspad (links lopen !)
Onder weg door, doorlopen langs het water, later een trottoir aan de linkerzijde, aan de overzijde ziet U de
Kentucky Fried Chicken / Subway
U bereikt een bruggetje met R de parkeerplaats waar u begonnen bent, bruggetje over
Hier is het einde van de wandeling, u heeft 8,8 km gelopen (incl. 450 meter heen en terug naar het gemaal)

