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AFLEVERING 3: Fietstocht Balijbos, Westerpark, 
Dobbeplas (ca 23 km)    

Deze fietstocht gaat via knooppunten. Voor wie nog 
nooit een route via knooppunten gefietst heeft: 
fietsknooppunten zijn aangegeven door wit met 
groene bordjes met een nummer en een richtingspijl.   

De bordjes staan hoog, laag, soms rechts en soms 
links van de weg. Wanneer bij een kruispunt geen 
aanwijzing staat vervolg je de weg rechtdoor. 

De route gaat via fietspaden door het groen. 
Onderweg zijn meerdere bankjes om te pauzeren en 
van de natuur te genieten. Voor wie de tocht met kinderen gaat maken: 
onderweg kom je Speelbos de Balij tegen. 

De start is bij knooppunt 2 (de Koepoortbrug).  

Je fietst over de brug en volgt de bordjes richting 3. 
Daarna richting 4. Het knooppunt bord 4 is 
verdwenen, maar je gaat richting 87 (Virulypad op). 

Aan het eind ga je linksaf 
richting 88-60-90. Balijpad 
blijven volgen. 

Van 90 ga je naar 4-3.  

 
Meteen na knooppunt 3 vind je links Speelbos De 
Balij.  

 

 

 

 

 

 

Speelbos De Balij 
Verstoppertje spelen, slootje springen, klimmen en struinen 
of een hut bouwen? Dat kan in het Speelbos De Balij van 
Staatsbosbeheer, vlak bij Zoetermeer. Alles staat hier in het 
teken van ridders. Houten ridders bewaken de poort in de 
stadsmuur. Vul met de pomp in het midden van het plein de 
slotgracht. Spring over de stapstenen of slinger jezelf via de 
touwen over het water. Of trek jezelf gewoon over via het 
pontje. Er zijn picknickbankjes bij het speelbossen, dus 
neem je boterhammen mee. (Bron: Staatsbosbeheer) 
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Aan de rechterkant is een libellenfarm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 3 ga je naar 2 en richting 1.    

Richting 1 zie je een steile trap voor je. Deze trap hoef je NIET op. 
Rechtsom kun je via een fietspad zigzaggend omhoog. Volg bordje 13. 

Je fietst over de A12 en volgt direct na de brug bij knooppunt 13 de 
bordjes knooppunt 12. ( dus niet door tot 1). 

Volg 12-10-46  

Let op: het paaltje van 46 staat links van het 
fietspad. 

Volg na de oversteek 47 (waarbij je nu onder de 
A12 door gaat). 

Ga daarna naar knooppunt 48. Let op: het 
knooppuntbord staat links van de weg. 

 

 

 

 

Ga bij knooppunt 48 linksaf richting 90 de Nieuwkoopseweg op. Bij 90 ga 
je rechtsaf het Balijpad weer op. (Hier ben je eerder geweest). 

Libellenfarm 
Wat begon met een waarneming van één rode 
vuurlibel groeide uit tot het eerste stedelijke 
libellenreservaat, aan de rand van Zoetermeer. De 
poldertuinen van de voormalige Floriade worden op 
een speciale manier beheerd en daardoor zijn er 
steeds meer bijzondere libellensoorten te vinden. 

Op 25 mei 2013 is het poldertuinengebied tot eerste 
stedelijk libellenreservaat van Nederland uitgeroepen. 
Vrijwel alle in deze regio van nature voorkomende 
soorten kunnen hier worden waargenomen. Dat zijn 
er In Zoetermeer gedurende de laatste 12 jaar 26, 
waarvan 10 juffers en 16 ‘echte’ libellen. (Bron: 
BBNVARA Vroege Vogels) 
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Ga na 90 richting 60-49. Voordat je bij 49 bent ga je linksaf en je volgt 
89. Je kunt ook even bij de Molen iets verderop even lekker op het terras 
gaan zitten. 

Bij 89 kom je bij een korte omleiding 
i.v.m. werkzaamheden.   

Volg de gele bordjes met de omleiding. 
Aan het eind van de omleiding ga je de 
brug over en volg je het bordje 67 (na de 
brug rechtsaf).  

Bij 67 ga je rechtdoor naar 3. Je moet vrij 
snel linksaf 3 volgen. 

Aan het eind van dit fietspad kom je weer 
bij de Korftlaan uit. Ga rechtsaf naar 2 en 
je eindigt weer bij de Koepoortbrug. 
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Overzicht van de route 

(kaartgegevens OpenStreetMap.org) 

 

Overzicht van de knooppunten 
 
Deel 1: Delft, Balijbos, 
viaduct A12 bij 
Zoetermeer 

2, 3, 4, 87, 88, 60, 90, 4, 3, 2 

Deel 2: Westerpark, 
Dobbeplas, terug naar 
Delft 

(1), 13, 12, 10, 46, 47, 48, 90, 60, (49), 89, 
67, 3, 2 

 


