Wandeltocht vanuit Park Seghwaert
Dit jaar bestaat de wijk Seghwaert 30 jaar. De eerste huizen werden in 1976 opgeleverd. In
het kader daarvan is op de ´Dag van het Park´ een wandelroute uitgezet door het oudste
(en groene) deel van Seghwaert. De route gaat onder andere door de groenzone van de
Kersengaarde tot aan de Roggeakker, Seghwaertse Hout en via het Tochtpad terug.

De route
Vanuit basketbalveld rechtsaf (Parkdreef).
Na fiets/voetgangeroversteekplaats rechtsaf
(Vissendreef).
1. Windsingels en boomgaarden
Met de bouw van Seghwaert zijn de meeste
boomgaarden verdwenen. Rondom de
boomgaarden stonden windsingels van elzen of
populieren als bescherming tegen de harde
wind. U ziet hier in deze wijk op verschillende
plaatsen restanten van windsingels staan. Maar
ook een restant van een boomgaard, die nog in
productie is.
De windsingel van de hoge populieren aan de
Steursloot en Blieksloot loopt in een rechte lijn
door en gaat over in een elzensingel nabij de
Appelgaarde.
Rechts ziet u een windsingel van elzen. De
elzenwindsingels worden regelmatig geknot.

Eerste zijstraat linksaf (Steursloot). U volgt nu de
windsingel van (hoge) populieren. Slootdreef
oversteken. Na de laatste boom links aanhouden
(Blieksloot). Tegenover huisnummer 7 (rechts)
gaat u links het poortje onderdoor (Parkdreef).
Rechtsaf, u loopt langs een haag van elzen.
Spoor onderdoor. Bij stoplichten oversteken
(Gaardedreef). (Bij buurtvereniging ‘Seghwaert
Op Dreef’ kunt u naar binnen voor een kopje
koffie. Daarna gaat u vanuit het buurtcentrum
gezien rechtsaf en direct rechtsaf het pad op).
Loopt u gelijk door, dan linksaf en direct rechtsaf
het pad op.

Na huisnummer 64 linksaf het bruggetje over
(Akkerpad). U volgt het fietspad langs de
volkstuin en parkeerterreintje (rechts en links
aanhouden), aan einde van het fietspad
(Erwtenakker) rechtsaf, direct na het parkeerterreintje weer rechtsaf (Gerstakker) het pad
tussen de huizen en parkeerterreintje volgen.
2. Boomgaard
Links ziet u een restant van een boomgaard, wat Verderop loopt u weer langs de volkstuin en blijft
nu een parkje is. Deze boomgaard hoorde bij een u het pad volgen langs de dijk.
boerderij aan de Zegwaartseweg. Rechts ziet u
het nieuwe buurtcentrum met daarachter een
boomgaard die nog in productie is.
U volgt het pad, aan het eind rechtsaf, dwars
door de boomgaard heen, linksaf, rechtsaf, naar
boven de dijk op en het pad links blijven volgen.
U komt uit op de Dadelgaarde, linksaf, over de
brug, weer linksaf naar de Zegwaartseweg.

4. Volkstuinen en achterkant van de dijk
(Zegwaaartseweg)
In heel Zoetermeer liggen een aantal volkstuinencomplexen, waar voornamelijk groenten en
3. Zegwaartseweg en wetering
De Zegwaartseweg met de wetering is een van snijbloemen geteeld kunnen worden. Hier ziet u
de grenzen van de wijk Seghwaert. Als dijk is de een complex die uit 2 stukken bestaat.
Zegwaartseweg al sinds de 13e eeuw de grens Langs het pad aan de achterkant van de dijk
staan oude knotwilgen. Ze worden regelmatig
tussen twee waterschappen. In de 16de t/m
19de eeuw werd in deze streek op grote schaal geknot. Verderop ziet u bosjes met (hoge) essen
en vlieren, waarin veel gespeeld wordt. Langs
turf gewonnen. De wegen, weteringen en
boerderijen die toendertijd al bestonden, bleven het hele pad ziet u onder de bomen een
weelderige groei van speenkruid en fluitenkruid.
gespaard en liggen dus hoger omdat ze in het
restveen liggen. Langs de Zegwaartseweg liggen Iets verderop staan op de dijk fruitbomen.
diverse boerderijen met stukjes grond waar
U komt uit op een parkeerterrein. Over het
schapen op lopen.
parkeerterrein lopen, rechtsaf en langs de dijk
blijven lopen (Mosterdakker en Roggeakker). U
komt uit op het fietspad (bij de wetlands). Deze
blijven volgen en het eerste voetpad linksaf (vóór
de elzensingel) nemen.

5. Nat hooiland (wetlands)
De wetlands zijn een onderdeel van het
Seghwaertse Hout en liggen tussen de Roggeakker en de Ruimtebaan. Het water wordt vanuit
de Zegwaartsewetering in de slootjes rondom de
wetlands ingelaten. Door de waterstand hoog te
houden ontstaat drassig land, zeer geschikt voor
moeras- en waterplanten, zoals orchideeën en
geelbloeiende ratelaar. Het overtollig water kan
via een overloop naar lager gelegen waterpartijen wegstromen. Dit nat hooiland wordt een
keer per jaar (in juli/augustus) gemaaid.

7. Seghwaertse Hout
Het Seghwaertse Hout is ontworpen in
samenspraak met buurtbewoners en de buurtvereniging ‘Tuinen en Akkers’ en ligt tussen
Ruimtebaan en de Akkerbuurt. Tussen 1991 en
1994 is dit deel van het park aangelegd. Het is
een groot open park met diverse recreatievoorzieningen Een deel van het park is een
bosgebied met daarin essen, eiken, tamme
kastanjes en beuken en omgeven door een
natuurlijke rand van bramen- en hazelnootstruiken, rozen, ligusters en sleedoorns. Tegen
het bos aan liggen de boom– en de speelweide.
Weer eerste voetpad linksaf, over de betonnen
Verder is een speeltuintje voor kinderen, een
brug en de trap naar de heuvel met schansskatebaan en tegen het park aan een volkstuinkorven lopen. U heeft hier een mooi uitzicht over complex.
de wetlands.
Na het speelterreintje eerste pad linksaf. Dan
eerste pad rechtsaf. Links staat een boom met
een bordje.

8. Hollandse Linde op de boomweide
Op de boomweide staan in het gras verschil6. Eiland
lende soorten bomen, namelijk berken, linden en
Het eiland, de waterpartij en het gebied tussen walnootbomen. Een bijzondere boom is de
het eiland en de Spruitkoolakker is begin 2000 Hollandse linde. Deze (grote) boom kwam uit
aangelegd. Op de heuvel ziet u schanskorven en Meerzicht en is in april 1991 geplant door de
buurtvereniging ´Tuinen en Akkers´ ter gelegenItaliaanse populieren.
heid van het 25 jarig huwelijksfeest van het
koningin Beatrix en Prins Claus.
Over het bruggetje rechtdoor en onder het
gebouw doorlopen. Rechtsaf langs de dansschool (Akkerdreef). Spruitkoolakker oversteken Tweede pad linksaf, over de heuvel rechtdoor
en onder de nieuwe spoorviaduct door. Rechtsaf langs de volkstuinen lopen. U komt op de
(na het hekwerk) het pad achter de huizen blijven Akkerdreef, rechts aanhouden en dan linksaf het
volgen (rechts en links aanhouden) en u komt in Tochtpad op.
het Seghwaertse Hout.

