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Beste lezer, 
 
Het is zover, de beperkingen die het Corona Covid-19 virus ons allen oplegde zijn dusdanig teruggedraaid 
en versoepeld, door onze regering, dat we weer wandelingen en fietstochten kunnen organiseren, met een 
Stadsgids. 
Maar voordat ik daar meer over vertel, wil ik u graag wijzen op onze website: 
https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/.  
Op deze site staan de “spelregels” voor onze fiets-, koets-, wandel- en vaartochten uitgebreid beschreven 
die we nog in 2021 gaan houden.  
U leest over:  

- vanwaar we vertrekken  
- hoe laat  
- de wijze waarop u zich daarvoor inschrijft  
- de kosten van de activiteit 
- de activiteit vanaf minimaal 2 personen  
- de activiteit van maximaal 8 personen zolang als nodig is 
- de koets- en vaartochten kunnen nog niet plaatsvinden, vanwege de 1.5m restrictie. 

 
De activiteiten in augustus, september en nog één in oktober, leest u in de reguliere komende 
Nieuwsbrieven. 

Niek Thoen 
 

0-0-0-0-0 
 
 

Agenda juli 2021 
We starten op zaterdag 3 juli a.s. met de wandeling “Twee parkenroute” vanuit de Dorpsstraat 132, om 
10.00 uur. Kosten € 5,00 per persoon. 
 

Prinses Arianapark 
 
 
 
Een wandeling van het meest bekende park van 
Zoetermeer, nl. het Wilhelminapark, naar het minst 
bekende park, nl. het Prinses Arianepark. Twee 
juweeltjes met overeenkomsten maar ook met grote 
verschillen, mede door de periode van aanleg van 
beide parken.                
De wandeling voert u langs de Delftswallen 
Wetering, een van de oudste vaarwegen van 
Zoetermeer. De gids vertelt u hoe het bier van uit 
Delft naar Zoetermeer werd vervoerd en nog veel 
meer wetenswaardigheden. 

 
 
 
 
 

Zoetermeer   

https://gildezoetermeer.nl/gilde-stadsgidsen/


Woensdag 7 juli 
Zuivel / Boterroute - wandeling - vanuit de Dorpsstraat 132, om 10.00 uur. Kosten € 5,00 per persoon. 

 
Nutricia 
 
 
“Zoetermeer Boterstad”. Dit predicaat 
heeft decennialang onze stad gesierd. En 
niet voor niets. Waarom werd 
Zoetermeer nou zo beroemd om z’n 
boter? En wie waren nou die grote 
boterbaronnen? De wandeling voert vnl. 
door de 1ste Stationsstraat, de 
Boterstraat.            
Ook brengen we een bezoek aan de 
Pelgrimskerk, die bij vele Zoetermeerders 
beter bekend stond als de Boterkerk. 
 

 
Woensdag 14 juli 
Kerkenpadroute Oude Dorp – wandeling - vertrek bij de Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24, om 10.00 uur. 
Kosten € 5,00 per persoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bent u benieuwd hoeveel kerken in het oude gedeelte van Zoetermeer stonden? 
Loop dan deze nieuwe wandeling mee. Ook zult u ontdekken hoe mooi kerken 
qua architectuur zijn. De gids toont u hoe divers de bouwstijlen in de afgelopen 
tijd is geweest. 
 

 
Zaterdag 17 juli 
Zoetermeer architectuurstad – Fietstocht - vanuit de Dorpsstraat 132, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. 

 
 
 
Zoetermeer staat bekend als een 
snoepkraam voor architecten. 
Stedenbouwkundig, planologisch, maar 
ook qua architectuur is goed te zien hoe 
en welke ontwikkelingen er in 60 jaar 
stedenbouw hebben plaatsgevonden. De 
gids neemt u met de fiets mee langs 
diverse juweeltjes uit de verschillende 
periodes. 

 
 
 



Woensdag 21 juli 
Westerpark/Meerzichtroute – Fietstocht – vertrek Olympushal, naast Voorweg 107, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon.  

 
 
 
 
 
 
Natuur, architectuur en heerlijk fietsen langs mooie 
plekjes van Zoetermeer. Dat komt allemaal samen 
in deze fietstocht. Ook de historie is goed 
vertegenwoordigd, want we doen de mooie oude 
hoeves langs de Voorweg aan. Het Westerpark en 
de uiteenlopende architectuur van de wijk 
Meerzicht, maken dit tot een zeer afwisselende 
tocht. 
 

Zaterdag 24 juli 
Kunstroute Stadshart – wandeling – vertrek Museum De Voorde, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat u verbazen en verrassen hoeveel openbare kunstwerken in en om het 
centrum van onze stad staan. Waarschijnlijk al vaak langsgekomen zonder het te 
zien. Onze gids leidt u er langs en weet alle details. 
 

Zaterdag 31 juli 
Zoetermeer/Zegwaart – wandeling - vanuit de Dorpsstraat 132, om 10.00 uur.  
Kosten € 5,00 per persoon. 

 
 
 
 
 
 
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze 
stad, moet deze wandeling meemaken. Tot 1932 
waren Zoetermeer en Zegwaard twee buurdorpen, 
die wel al veel samen deden. Maar er waren ook 
grote verschillen, o.a. in geloof, rijkdom, etc.  
De gids vertelt u de details aan de hand van de 
markante gebouwen. 
 

Niek Thoen 
_______________________________________________________________________________________ 
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