
 
Fietstocht voor het goede doel voor de gehele familie!! 

 
Steun de kinderen die het nodig hebben! 
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Doel van de fietstocht van ca. 35 km 
 
Stel je eens voor dat je niet duidelijk kunt maken wat er aan de hand is, 
omdat je de gebruikelijke communicatiekanalen niet kunt benutten, je 
kunt niet praten, je kunt nauwelijks bewegen en je bent in alles 
afhankelijk van je omgeving. 
 
De kinderen/jong volwassenen van een dagbestedingscentrum, die 
nauwelijks zichtbaar zijn voor de samenleving, kunnen niet duidelijk 
maken wat ze willen. Zij gaan niet naar een reguliere school, spelen 
nauwelijks met andere kinderen en kunnen geen gebruik maken van 
speelgoed en andere middelen die mensen zonder beperking tot hun 
beschikking hebben.  
 
Dankzij technologische innovaties kunnen we hier met elkaar wat aan 
doen! De kinderen/jong volwassenen kunnen communiceren met een 
oogbesturingscomputer. Ze kunnen hiermee kenbaar maken wat ze 
willen. Door bewegingen van hun ogen kunnen ze met  hun ogen 
communicatieprogramma’s en spelprogramma’s aansturen. 
 
Het Kinderdienstencentrum De Bolsterberg te Zoetermeer hebben wij in 
2018 twee van deze geweldige hulpmiddelen beschikbaar kunnen stellen 
door voldoende geld op te halen met de Herwerden-Kiwanis Sponsorride 
2018. Met de editie van 2020 hopen wij dit te evenaren doch in ieder 
geval één oogbesturingscomputer bij elkaar te fietsen. Deze gaat naar 
een dagbestedingscentrum aan de rand van Delft, nabij Zoetermeer.  
 
Waarom wordt de oogcomputer niet vergoed? 
De oogbesturingscomputer wordt als communicatiehulpmiddel wel 
vergoed met goede onderbouwing, maar dan is het een persoonlijk 
(persoonsgebonden) middel en niet voor gebruik door andere kinderen 
zoals bij een centrum voor dagbesteding. De Herwerden-Kiwanis 
Sponsorride zet zich daarom in voor een oogbesturingscomputer voor 
een dagbestedingscentrum waar meerdere kinderen/jong volwassenen 
kunnen oefenen met de oogcomputer. Als daar zichtbaar en duidelijk 
wordt dat een kind hiermee kan communiceren en zich ontwikkelt, kan 
een individuele (persoonsgebonden) aanvraag worden gedaan. 
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De organisatie  
De organisatie van het evenement is in handen Kiwanis Zoetermeer en 
van Herwerden Way tot Bike.  
 
Kiwanis Zoetermeer 
Kiwanis Zoetermeer is deel van een wereldwijde organisatie, die zich met 
professionele vrijwilligers inzet voor het welzijn van het kind. Kiwanis 
Zoetermeer doet dat voor kinderen in de regio Zoetermeer. De leden van 
Kiwanis en hun netwerk werken samen om op directe en zichtbare wijze 
het welzijn van kinderen te bevorderen.  
 
Van Herwerden (strategische sponsor) 
Van Herwerden is een begrip bij fietsers. Al decennia lang werkt deze 
fietsspeciaalzaak hier hard aan. Het meer dan 100-jarige familiebedrijf 
staat garant voor kwaliteit, eerlijkheid en goede adviezen. Dit met een 
uitgekiend assortiment van de beste merken om het juiste advies te 
geven. 
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1.Startpunt: Snowworld 
Zoetermeer, Buytenparklaan 30.  
 
2. Vanaf het terras bij Snowworld 
naar rechts het rode fietspad op. 
En het pad naar links vervolgen.  

 
3. Langs AyersRock, 
Buytenparklaan, en bij de rotonde 
naar links, langs de Amerikaweg 
fietsen.  
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4. Volg route 43 naar rechts, de 
Amerikaweg onderdoor en vervolgens de 
Randstadrail onderdoor.  
 
5. Licht omhoog fietsen en dan linksaf de 
Voorweg op, route 41.  
 
 
 

6. De Voorweg verder afrijden, langs 
kinderboerderij Het Buitenbeest, route 
38.  

 
7. De kruising met de Jacob 
Leendert van Rijweg oversteken 
naar de Vlamingstraat, route 38. 
Deze verder volgen en links de 
Randstadrail onderdoor en dan 
omhoog naar rechts de 
Dorpsstraat in.  
 

8. In de Dorpsstraat bij de stoplichten de Delftsewallen oversteken, 
knooppunt 38, en de Dorpsstraat verder doorrijden richting de 
Stationsstraat.  
 
9. Daarna de Dorpsstraat uitrijden  naar de 
Schinkelweg en dan linksaf de 
Zegwaartseweg op.  
 
10. Zegwaartseweg blijven volgen, 
knooppunt 34 route 64 volgen. Rechtdoor 
de Zegwaartseweg, en dus niet het rode 
fietspad op.  
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11. Ter hoogte van de Kerk aan de rechterzijde, de Edisonstraat 
oversteken, route 64 volgen.   

 
12. Verder de Zegwaartseweg volgen richting 
Benthuizen en de Hugo de Grootlaan oversteken, 
route 64.  
 
13. De Zegwaartseweg verder volgen tot 
Benthuizen en dan een scherpe bocht rechts, 
route 17 volgen.  
 
 
 

 
14. Het fietspad volgen en dan naar 
links buigen zodat je op het fietspad rijdt 
op de dijk tussen de wijk Oosterheem 
en het begin van het Bentwoud, de 
Oostkade.    
 
15.  Volg de Oostdijk richting de HSL lijn.  
 
16. De HSL-lijn onderdoor volgt u het 
pad naar links richting het 
Moerkappelle/Waddinxveen het 
Bentwoudpad op route 54. 
 
17. Het pad volgen over de N209 
heen, alwaar je mooi uitzicht hebt 
over het Bentwoud, en verder volgen 
het Bentwoud in, richting 
Waddinxveen/Gouda, route 54.  
 
18. Bij knooppunt 54 verder route 53 volgen.  
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19. Het fietspad gewoon verder volgen, bij knooppunt 53, route 52 volgen 
richting Waddinxveen, Boskoop en Gouda.  

 
20. Bij knooppunt 52 linksaf slaan en verder 
route 51 volgen richting Benthuizen en 
Boskoop. 
 
 
 
 
 
 

21. Dan de weg helemaal volgen en bij 
knooppunt 51 linksaf slaan, het 
Achterofsepad op. Route 55 verder 
volgen.  

 
22. Het Achterofsepad helemaal volgen 
en bij het kruispunt rechtsaf de Boslaan 
op richting Golfbaan Bentwoud.  
 
 
23. Vlak nadat de wecht een flauwe 
bocht naar rechts heeft gemaakt slaat u 
linksaf.  
 

24. Vlak voor het bordje met de 
doodlopende weg een smal paadje in 
links onder de HSL-lijn door over een 
houten bruggetje.  
 
25. Dan 
schuin 
naar links 

oversteken en de weg vervolgen. Bij de 
afsplitsing naar links moet u rechts 
aanhouden.     
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26. Het fietspad, Benthorn, volgen tot de weg (auto’s N209) en deze 
voorzichtig oversteken. Aan de overzijde gelijk naar links.   
 
27. Dit fietspad verder volgen tot je 
naar rechts kunt en het bord 
“Benthuizen” ziet. Je rijdt nu Benthuizen 
in, de Heerewegh op.  

 
 
 
 
 
 
28. Bij de splitsing (rode 
weggedeelte), knooppunt 01, rijd je 
rechts de Westzijdeweg op, route 37.   
 
29. Op knooppunt 37 gaat u links de 

Bentweg op naar knooppunt 58. Ongeveer halverwege kom je bij een t-
splitsing en ga je linksaf over de Ringdijk richting knooppunt 58.  
 
30. Op knooppunt 58 rijd je parallel aan de 
Broekweg/ Gelderswoudseweg over het 
Molenslootpad naar knooppunt 57.   
 
31.  Op knooppunt 57 route 81 volgen richting 

Benthuizen, 
Zoetermeer.  
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32. Verder route 81, Molenslootpad, volgen 
richting Weipoort. Een stukje fiets je parallel 
aan de Gelderswoudseweg om deze 
vervolgens over te 
steken.  
 
33. Aan de 
overzijde het 
fietspad op, 
vervolgens het hek 
door en het lange 
(fiets)pad volgen, 
het Gelderwoudsekerkpad.  

 
34. Aan het einde van het pad weer een hek door 
en dan de steile brug over met de groene reling.  
 
35. Bij de T-splitsing, knooppunt 81, rechtsaf 
slaan, route 15 volgen.  
 
36. Aan de rechterzijde bevindt zich IJsboerderij 
De Jong. Hier kun je stoppen voor een heerlijk 
ijsje of iets anders.  

 
 
37. De fietstocht vervolgen 
naar links, dus een stukje 
terug. Bij knooppunt 81 route 
82 verder volgen.   
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38. Dan naar rechts, route 82, het Korte 
Kerkpad op. Het hek door en het 
fietspad op.  
 
 
 

 
 
 
39. Het 
fietspad helemaal volgen door het 
landschap. Vervolgens door het hek en 
de brug met de witte reling over.  
 
 
 
 

40. Dan de Zuidbuurtseweg oversteken en 
naar links, knooppunt 82, volg verder 
route 83.  
 
41. Nu route 27, het fietspad, verder 
volgen.  
 
42. Vervolgens, in plaats van oversteken, 

naar 
rechts 
route 26, 
volgen en dus niet richting kinderboerdij 
Het Geertje. Dit is de Geerweg en gaat 
over in de Ondermeerweg, 
 
 
43. Bij de splitsing rechts aanhouden, 
route 26. De weg loopt iets omhoog.  

 
44. Nu het fietspad naar rechts, route 99, naar het tunneltje onder de weg 
door naar Stompwijk.  
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45. Het bruggetje onderdoor en dan de 
weg oversteken. Aan de overzijde naar 
links route 25 volgen, richting 
Buytenpark. 
 
46. Vervolgens naar rechts, route 25, 
naar het Buytenpark. 

 

 

47. Bij knooppunt 25 route 32 volgen. De 
Meer en Geerweg langs de Ringsloot. 

 

 

48. De aangegeven weg verder 
volgen. Dan naar links route 31 
volgen, Stompwijksepad.  

49. Dan naar rechts het watertje over. 

50. Vervolgens het schapenrooster over 
en dan naar links richting de skibaan, het 
grindpad nemen. 

51. 
Volg 
het 
pad 

en maak dan een haakse bocht naar 
recht, richting de skibaan, het pad 
loopt omhoog.  
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52. Het pad verder volgen.  
 
53. Dan links afslaan naar het terras 
van Snowworld.  

 
 
 
 
 
 
 

Uitrusten onder het genot van een drankje en/of hapje! 
 
Je hebt de Herwerden-Kiwanis sponsorride volbracht.  
Dit verdient een mooie medaille!  
 
 
 
 


