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TeVoet Wandelroute 039b: Zoetermeer - Voorschoten 

Algemeen: Verrassend rustige wandeling voor dit dichtbevolkte gebied, door diverse hoogst 

kunstmatige maar toch fraaie landschappen en door de vrijwel volledig aan het water prijsgegeven 

Driemanspolder. Rijk watervogelleven en schitterende uitzichten.   

Start: metrostation Voorweg Laag (zuidzijde) in Zoetermeer. 

Eindpunt: bushalte Kniplaan in Voorschoten. 

Lengte wandeling: lijnwandeling van 15 km. 

Honden: het voetpad langs de Vogelplas (van 12,5 tot 14 km) is verboden voor honden. Alternatief 

via de Oostvlietweg. 

Horeca: in Zoetermeer (Voorweg) en Leidschendam (Oostvlietweg). 

 

 

Routebeschrijving:  

Uitgang metrostation Voorweg Laag (zuidzijde). Hier naar het westen het Bospad in. Aan het einde 

van het Bospad rechtsaf en spoorweg en Amerikaweg kruisen. Voor het water linksaf ri knp 61. Na 

tweede brug direkt linksaf voetpad in (ongemarkeerd) . Tweede links, weer tweede links en uitkomen 

bij een water. Hier rechts naar een fietsbrug en linksaf markering volgen (ri knp 12). Na de 

skeelerbaan en brugje niet rechtsaf maar rechtdoor (ongemarkeerd) voetpad op en op t-splitsing 

rechts. Eerste rechts, fietspad kruisen en daarna linksaf markering volgen naar knp 12.  Daar links 

naar boven richting knp 72. Na een daling fietspad kruisen en rechtdoor (niet linksaf) ongemarkeerd 
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pad volgen dat met een wijde boog naar links, opnieuw het fietspad kruist. Rechtdoor, bij het water 

linksaf en op fietspad rechtsaf. Weer markering naar knp 72 volgen. Rechtsaf markering volgen naar 

72. Bij knp 72 rechtdoor naar knp 5 en daar rechts verhard fietspad volgen, de Driemanspolder in 

richting knp 7. (Desgewenst hier de grasberm naast het fietspad volgen tot de gemarkeerde afslag 

naar links richting knp 7.) Bij knp 7 rechtsaf en rechtdoor (gemarkeerd). Op de dijk bij Wilsveen 

linksaf en uitkomen bij knp 32. Hier rechtsaf graspad naar knp 61. Vervolgens knp 62 en richting knp 

65 maar bij het parkeerterrein van de golfclub rechts een nattig voetpad in (ongemarkeerd) en 

doorlopen tot in een bosje. Waar het pad verdwijnt, na een paar vlonders, linksaf voetpad nemen en 

uitkomen op een dijkje langs een fietspad, Duinwaterpad. Rechtsaf op het dijkje (gemarkeerd ri knp 

66). Tegenover een kleine plas een bos links in (LAW markering Romeinse Limespad) en de markering 

volgen, eerst door bos en een boerderij rechts passeren, dan langs de z.g. Vogelplas tot op de 

Kniplaan. Daar linksaf (LAW-markering verlaten), verder ri knp 67 en knp 48 (het fietspad volgen en 

over de fietsbrug naar de Veurseweg, alwaar de halte Kniplaan). 

 


