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TeVoet Wandelroute 040b: Zoetermeer - Delft 

Algemeen: Lijnwandeling van 15 km. Afwisselende en geliefde route door het fraai aangelegde 

Westerpark in Zoetermeer, het ongerepte deel van het Balijgebied en tenslotte door het pittoreske 

oude Delft. 

Start: Metro Voorweg, Zoetermeer. 

Eindpunt: NS-station Delft CS 

Lengte wandeling: lijnwandeling van 15 km, 90% onverhard 

Horeca: diverse horeca onderweg 

 

 

Routebeschrijving:  

 

Aan de zuidzijde van het metrostation direct rechtsaf het Bospad in, aan het einde linksaf op het 

fietspad, de brug over en bij de volgende afslag (gemarkeerd richting knp 55) rechtsaf en oversteken 

(Zonnenberg).  

Direkt links van de weg het paralelle voetpad volgen en rechtdoor, fietspad kruisen, tot in het 

Westerpark .  

Bij een splitsing naar links en dan naar rechts, over een slootje en het water blijven volgen, voorbij 

het recreatiecentrum.  

Een fietsbrug passeren (markering naar knp 52 negeren) op het voetpad blijven en iets verder linksaf, 

het fietspad oversteken en een brugje over.  

Direkt rechtsaf het water volgen, een afslag naar links negeren en op de T-splitsing linksaf. Rechtdoor 

een fietspad oversteken, op de T-splitsing rechts, langs het water en via een fietsbrug oversteken. 
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Aan de overzijde linksaf, afslagen negeren en steeds links langs het water. Op het laatst de markering 

(knp 22) volgen naar een trap over de A12.  

Daarna richting knp 26 maar in het Balijbos 1ste afslag rechts (vóór het bruggetje, ongemarkeerd) , 

langs een water, naar links de hangbrug over, rechtdoor en op een driesprong op een open plek 

rechtsaf en de markering volgen naar knp 34.  

Vervolgens knp 42 – 36 – 85 - 9.  

Hier rechtdoor richting knp 25 maar bij de afslag naar rechts aan water naar links en een pad aan de 

overkant volgen (ongemarkeerd). Op de splitsing rechts houden en opnieuw uitkomen op de 

markering richting knp 25 en via Klein Delfgauw naar knp 25.  

Daarna knp 34 – 43 – 15 – 62, langs de Oude Delft richting knp 48. Bij de tweede brug naar rechts 

(Barbarasteeg) naar NS Delft. 

 

 


