
Fietsroute: 
“Feest van de Geest”

thema: Geest van Vrijheid / Vrijheid van Geest

Feest van de Geest
Zoetermeer



Rondje kerken Dorp Zoetermeer 
U start bij de overzichtstentoonstelling in  
de Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86.
Vanaf ingang Pelgrimskerk rechtsaf Karel  
Doormanlaan vervolgen. Even verder aan de  
linkerkant vind u, ‘t Kompas, Piet Heinplein 13.
Via dezelfde weg terug richting Pelgrimskerk. 
Vervolgens op de kruising met de Pelgrimskerk, 
rechtsaf Eerste Stationsstraat in. Voorbij molen  
De Hoop, linksaf Julianalaan. Verderop aan de  
linkerkant vind u de Adventskerk, Julianalaan 3.
Daarna weg vervolgen naar Delftsewallen/ 
Nassaulaan. Hier gaat u rechtsaf Delftsewallen in, 
u ziet in de verte de toren van de Oude Kerk,  
aan de rechterkant. Voor een bezoek aan de 
Nicolaaskerk kunt u de weg vervolgen door op 
de kruising voor de kerk links de Dorpsstraat in te 
gaan. U vind de kerk aan de rechterkant. 
Dorpsstraat 26.

Route via Apostolisch Genootschap  
naar kerken in Meerzicht
Dorpsstraat vervolgen fietsend of lopend.  
Aan de linkerkant de tunnel onderdoor.  
Rechtdoor Bijdorplaan, de rotonde recht  
oversteken en de weg vervolgen via de  
Clauslaan. Clauslaan geheel uitfietsen of lopen.  
Aan het eind rechtsaf Van Stolberg laan in.  
Na flauwe bocht, linksaf Stadhoudersring.  
U vind het Apostolisch Genootschap  
aan de rechterkant, Stadhoudersring 782.  
Daarna gaat u weer terug naar de Van  
Stolberglaan. Linksaf, aan het eind rechtsaf  
Boerhaavelaan in. Iets verderop, oversteken  
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en links het Boerhaavepad in. Langs een  
parkeerplaats. U fietst of loopt onder de  
Afrikaweg door. Fietspad of stoep langs  
Meerzichtlaan weg vervolgen. Bij eerste rotonde 
rechtsaf, bij tweede rotonde rechtsaf Kerkenbos 
in. Waar de weg naar links gaat, gaat u rechtsaf, 
niet het fietspad, maar de weg naar de  
parkeerplaats. De kerk bevind zich op de  
parkeerplaats aan de linkerkant. De Oase,  
Kerkenbos 8. Terug naar Kerkenbos en weg 
vervolgen. Linksaf Uiterwaard in. Rechtsaf onder 
het spoor door. Rechtsaf Herenwaard in. De kerk 
bevind zich aan het eind van de straat aan de 
linkerkant. De ingang is aan de andere kant.  
Genesareth, Monnikenbos 10.
 
Route vanuit Meerzicht naar Rokkeveen
Vanaf de Genesareth naar Rokkeveen.  
Monnikenbos vervolgen langs de parkeerplaats. 
Aan het eind linksaf Bossenwaard in.  
Wederom links bij verkeerslichten Meerzichtlaan.  
Treinviaduct onderdoor. Daarna gelijk rechts  
Leiwater infietsen of inlopen. In scherpe bocht 
rechtsaf fietspad in. Daarna voor de tunnel linksaf. 
Fietspad vervolgen, lopend of fietsend.  
De Mandelabrug, deze gaan we over. Met de fiets 
via de roltrap of lift. Via het Plein van de Verenigde 
Naties rechtdoor naar Danny Kayelaan dan linksaf. 
Danny Kayelaan wordt Madame Curiesingel.
Mahatma Gandhisingel twee keer oversteken en 
rechtsaf Nathaliegang in. Aan de linkerkant vindt u 
De Regenboog, Nathaliegang 263.
De weg vervolgen via Nathaliegang, linksaf  
Rebeccagang, aan het eind linksaf Juweellaan. 
Vervolgens komt u op de Moeder Teresasingel, 
aan de andere kant van de straat vindt u kerk,  
De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100.



Moeder Teresasingel naar rechts volgen, deze 
wordt Pigmentsingel. Voorbij de bocht kunt u 
rechts het fietspad op en ziet u de Watertoren, 
Derde Stationsstraat 369.

Wilt u weer terug naar het beginpunt? Dan kunt u 
via de Stationsstraat terug naar de Pelgrimskerk.


