
LA = Linksaf • LAH = Links aanhouden • RD = Rechtdoor • RA = Rechtsaf • RAH = Rechts aanhouden

START EN FINISH OP DE MARKT BIJ DE FIETSENSTALLING
RD en RA, Londenstraat
LA Engelandlaan
LA J.L. van Rijweg
RA bij VKL, Voorweg
RA Overwest, fietspad bij Centrum-West
LA bij Spazio, fietspad vervolgen
RD door tunnel en meteen
LA Bomanshove (= fietspad)
LA over brug (= Panamapad)
RD Voorweg oversteken en RD, fietspad
LA over brug, fietspad
RAH bij splitsing, fietspad vervolgen
LA vóór rotonde oversteken en meteen
LA fietspad langs Meerzichtlaan, door tunnel(s)
RA fietspad langs Boerhaavelaan tot het einde
RA weg oversteken voor Nelson Mandelabrug langs
LA 1e fietspad, RD naar tunnel
LA gelijk na tunnel weer LA
LA bij T splitsing fietspad langs autosnelweg
LA 1e fietspad (bij fietsbrug) RAH
RD fietspad blijven volgen (einde fietspad RA)
LA Westergo
LA Bisschopsberg, weg volgen
RA na/bij parkeerplaats, fietspad naar (Turfberg)
LA bij wegwijzer
RA bij wegwijzer, RA bij wegwijzer,
LA op T-splitsing, fietspad
LA fietspad langs talud randstadrail
LAH vóór weg, fietspad
RD bij Bowling/speeltuin, heuvel op en af
RA onderaan heuvel, 160°, fietspad 

(let op afdaling met scherpe bocht) RD
RA op T-splitsing, over brug
LA fietspad volgen tot eind, oversteken
LA fietspad
RA fietspad
LA fietspad langs autosnelweg
LA fietspad omhoog
RAH fietspad naar Balijbrug
RA over Balijbrug
RA fietspad vervolgen, omlaag

RD bij drempel, fietspad (lang stuk RD)
LA bij ANWB-wijzer, fietspad
LA op T-splitsing, fietspad, bocht naar rechts
RD over brug met blauwe bogen
RD fietspad vervolgen
LA op kruising vóór brug, fietspad
LA na slinger in pad, fietspad, over lange witte brug
RA na peilschaal, fietspad langs talud
RD oversteken, fietspad vervolgen, over brug
RA 3e doorgang na brug, rood fietspad
RD over brug en weg oversteken
RD fietspad vervolgen tot over brug
LA fietspad
RD oversteken en meteen
RA fietspad langs Edelsteensingel
RD bij Derde Stationsstraat
RD weg oversteken en RD Straspad (= fietspad)
LA Juweellaan
RA in bocht over brug en meteen
LA fietspad (Burg. Hoekstrapark)
LA fietspad
RD weg oversteken en fietspad vervolgen
RD op kruising
LA fietspad licht omhoog
RA vóór Rokkeveense Watertoren, 

Derde Stationsstraat
RD oversteken, Tweede Stationsstraat
RD door tunnel onder spoorbaan en autosnelweg
RA vóór Nutricia, fietspad langs autosnelweg
LA bij wegwijzer, fietspad (Rokkeveenseweg)
RD bij splitsing, langs tankstation
LA in bocht oversteken en meteen
RD Rokkeveenseweg vervolgen
RD op kruising, Zegwaartseweg
RD oversteken en Zegwaartseweg vervolgen, 

onder viaduct door
LA na viaduct, over brug, Kangoeroepad
RD Kangoeroepad over viaduct, tot eind volgen
LA onder viaduct door, fietspad volgen langs 

het water
RA over 3e brug, Marseillepad



HORECA ONDERWEG

1 La Perla - Kurkhout 73 - 2719 JW Zoetermeer - (079) 3613220
www.laperlazoetermeer.nl

2 Party en Recreatiecentrum Westerpark
Heuvelweg 4 - 2716 DZ Zoetermeer - (079) 3518722
www.bowlingwesterpark.nl


