
Pijnacker net even anders -  

Parkoersbouwer: Ineke Gerritsjans 

Start: Café Restaurant Het Baken, Het Baken 2, 2641 JN Pijnacker. 

Parkeren: Parkeren kan bij Sporthal Het Baken, achter het gemeentekantoor 
Willem Alexanderlaan en aan de Nijverheidstraat. 

Openbaar Vervoer: Station Utrecht C – neem de NS Intercity ri Rotterdam. Ga 
daarna met RET Metro E ri Den Haag C en stap uit bij station Pijnacker C. 
Volg daarna de pijlen naar de start. 

Auto: Pijnacker ligt aan de A12 (Utrecht – Den Haag). Neem afslag 7 ri Zoetermeer/Pijnacker (N470). Ga 
RA bij de 5e rotonde en volg de borden WS78. 

Wandeltocht vanuit Pijnacker 
De naam Pijnacker duikt voor het eerst op in een akte uit het jaar 1222. Graaf Willem I van Holland heeft 
de bezittingen in Pinacker geschonken aan de kerk van St. Marie in Rinsburg (Rijnsburg). Waarschijnlijk 
is de ontwikkeling van Pijnacker begonnen rond de dorpskerk in het oude dorp. Al in de twaalfde eeuw 
staan in het oude dorp een houten kerk en een toren. 

Pijnacker is lang een klein dorp gebleven. In de 20e eeuw is Pijnacker sneller gegroeid. Ook het beeld van 
het dorp verandert doordat de Laanvaart langs de Oostlaan en Westlaan is gedempt. Vanaf 1990 heeft de 
nieuwbouw in Pijnacker een aanzienlijke toename gegeven aan inwoners. In 2021 heeft de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp een inwoneraantal bereikt van 55.668. 

De wandeltocht gaat door verschillende mooie stukjes natuur. Het eerste natuurgebied waar we doorheen 
lopen is de Groenzoom. 

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied dat ligt tussen de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-
Nootdorp en Zoetermeer-Rokkeveen. Dit stuk kunnen we nu lopen omdat er verschillende 
dwarsverbanden zijn gelegd en we nu eens anders kunnen lopen dan dat dat vroeger voor de hand lag. 
Een groot gedeelte is landbouwgebied geweest. We lopen ook door een speeltuintje dat fungeert als 
overloopgebied bij hoog water. 

Daarna gaan we in de richting van een afgeknotte molen. De afgeknotte molen is in 1860 gebouwd om de 
plassen droog te malen. Tijdens het voorlopen viel deze molen amper op vanwege de begroeiing. In de 
winterperiode zal hij zeker in het zicht liggen. 

Vervolgens maken we een doorsteek naar het Balijbos, dat zijn ontwikkeling dankt aan de Floriade. Het is 
inmiddels 25 jaar oud. De Balij is samen met het Bieslandse Bos een gestaag groeiend stukje groene 
long tussen Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Delft.  

We komen daarna aan bij de soeppost bij Loonbedrijf Van der Sande, waar we welkom zijn. Daarna gaan 
we naar de andere kant van de snelweg en lopen we door het Westerpark naar het Buytenpark. 

Het Westerpark in Zoetermeer is ook akkerbouwgebied geweest, tegenwoordig een groot park met een 
enorme verscheidenheid in landschap en plantengroei. Dichte bossen, open vlaktes vol bloemen, 
waterpartijen en eilandjes.  

Het gebied rond Snowworld is ontstaan uit afval. Het Buytenpark is een groen en heuvelachtig gebied in 
het noordwesten van Zoetermeer. Van de vier puinheuvels is de Vuilnisberg de hoogste. De top van deze 
berg ligt 17 meter boven NAP, maar doordat de omliggende Meerpolder 4 meter onder NAP ligt, is een 
aardig hoogteverschil ontstaan. Het is een heerlijk gebied om in rond te lopen. 

We gaan eerst over de heuvels en daarna mogen we genieten van de horecarust bij Snowworld. Het is er 
aangenaam toeven. Daarna gaan we weer terug langs de andere kant door het Westerpark en over de 
Balijbrug.  

De balijbrug is een stalen fiets- en voetgangersbrug over de A12 in Zoetermeer. Hij is genoemd naar het 
aangrenzende natuurgebied. In de architectuur van de brug is het krachtenverloop van de constructie te 
zien. 

Na de brug lopen we door het libellenreservaat. Er zijn veel verschillende libellensoorten te vinden in deze 
poldertuinen. Ook de poldertuinen zijn ontstaan uit de Floriade. De poldertuinen liggen tussen de 



stadsboerderij De Balijhoeve en de A12 waar we in het verleden wel eens een fruitpost hebben gehad. Dit 
keer lopen we er langs en gaan door het balijbos naar de koffiepost. 

Na de koffiepost krijgen we een smal paadje dat ook nog even tussen de kassen doorgaat, vervolgens 
gaan we naar de andere kant van het spoor en kiezen voor weer een nieuw stukje natuur het Laakbos dat 
onlangs ontwikkeld is tussen Nootdorp en Pijnacker. Daarna steken we de Oudeweg over en is er een 
fruitpost bij Korenmolen Windlust Nootdorp. 

Op de plaats waar nu Korenmolen de Windlust staat, heeft vanaf ca 1625 een wipkorenmolen gestaan. 
Deze oude molen is afgebroken en er werd een achtkantige stenen onderbouw gemetseld. Daarop werd 
de Delftse Windlust als korenmolen weer in elkaar gezet.  

In het naastliggende gebouw zit Saam onder de Molen, een voormalige graanschuur bij de molen, de 
horecarust voor de 20 km lopers. 

Vervolgens gaat de route langs de Dobbeplas, door een stukje van het Bieslandse Bos en via de Rijskade 
en Kerkweg langs de Dorpskerk weer terug naar de start.  

Gedecoreerden 
Jan de Boer voor 

3000 km; 
Knorretje bracht 
in Veenendaal 
30,30 Euro op.  

Cijfers: In Veenendaal 
waren er 466 

wandelaars. Wilt u meer 
statistieken bekijken? 
Kijk dan even op onze 
site onder informatie  

Jarig 
Vandaag zijn 

Coby Dekker en 
Johan Wolvers 

jarig 

Vorige wandeltocht 
Vorige keer vertrokken wij uit Veenendaal en hebben de Grebbelinietocht voorgeschoteld gekregen. Er 
waren aardig wat wandelaars die belangstelling hadden voor deze wandeling en er zijn er zelfs 466 
gestart.  

Volgende wandeltocht 
Holten – 9 april 2022 – Natuurlijk! De Borkeld. Het Kulturhus Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. 

Openbaar Vervoer: Station Holten is gelegen aan de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn – Almelo. Vanaf 
het station WS78 pijlen naar de start 

Auto: : Holten is gelegen aan de snelweg Amsterdam – Hengelo (A1). Neem afslag 26 ri Holten. Volg 
daarna de N332 ri Holten. Daarna volgt u de WS78-borden naar de start. 

Parkeren Er is een P&R bij het station. Van daaruit gepijld naar de start. 

Vooruitblik Holten 
Daar waar we verwacht hadden over de Holterberg te mogen lopen is dat helaas niet gelukt. De route is 
helemaal aangepast. Deze keer gaan we door Natuurgebied Overtoom Middelveen en door de Bossen 
Elsslagen. We gaan door natuurreservaat De Borkeld. De 20 gaat na de soep/koffiepost terug en de 40 
maakt een lusje door de bossen naar Markelo. We wandelen langs verschillende oorlogsmonumenten 
waaronder een neergestorte vliegtuigmotor. 

In Grand Café de Kroon kunnen we genieten van onze welverdiende rust. We gaan door Markelo en 
buurschap de Pothoek, we gaan door de weide, langs sloten door de Groningeresch naar De Borkeld 
waar we de Friessenberg beklimmen en een mooi uitzicht krijgen.  

We dalen weer af via kronkelende paadjes en passeren aan de zuidkant het Elsenerveld en -veen over 
een brede zandweg. Deze gaat door in een kronkelend smal pad over de heide en door bosgebied. We 
komen uit bij de schaapskooi en zullen de schapen al wel hebben zien grazen.. 

40 jarig jubileum RS80  
RS80 viert 2 april haar 40 jarig jubileum met de 400ste wandeltocht. Deze tocht start vanuit 
Leidschendam. U zult waarschijnlijk denken, dat was toch 2020. Ja maar, CORONA hè. WS78 feliciteert 
onze zustervereniging RS80 met dit heugelijke feit. Maar hoe kan WS78 daar nu beter blijk van geven 
dan er voor te zorgen dat WS78 wandelaars in grote getale op 2 april in Leidschendam aanwezig zijn om 
deel te nemen aan deze jublileumwandeltocht. RS80 organiseert altijd een 25 en 15 km afstand maar 
voor deze gelegenheid ook een 40 km afstand. Digitaal inschrijven kan vanaf 11 maart. Nadere informatie 
is te vinden op www.rs80.nl. Deze jubileumtocht wordt warm aanbevolen bij u. 

Vrijwilligers gezocht 
Wij zijn op zoek naar mensen die op 20 of 40 km op de wandeldag onze wandelaars op de fiets kunnen 
begeleiden. We hebben een gezellige groep vrijwilligers die het leuk zal vinden als je ons team wilt 
versterken. 


