GROENE WANDELROUTE NAASTENBEST

De wandelroute
Deze groene wandelroute is door het bewonersoverleg Naastenbest uitgebracht. Bij
deze wandeling in de wijk Naastenbest zie je steeds groen om je heen. Tegelijk zie je ook
veel van de wijk. Wij hopen dat deze route de wijkbewoners (maar ook anderen zijn
welkom) stimuleert om vaker een wandeling in de eigen woonomgeving te maken. Dat
is goed voor de gezondheid, goed voor het milieu en ook goed voor de onderlinge contacten in de wijk.
De wandeling is in totaal 2,5 km lang. Maar ze kan gemakkelijk tot de helft ingekort worden. Ze kan ook verlengd worden door extra mooie stukjes te doen. Ze loopt van het
station naar de ringweg en dan via de sportvelden aan de zuidkant weer terug naar het
tunneldak bij het station. Je kunt op elke plaats beginnen en je kunt hem ook andersom
lopen.

Van station naar ringweg.
Volg vanaf de uitgang van het station naar het westen de Rembrandlaan. Een mooie
laan met een goed voetpad aan de noordkant. Aan het einde een mooi ruim speelveld
met groen. Steek daar de Prins Bernhardlaan over en loop in dezelfde richting verder
over het voetpad langs de Jan van Riebeeckstraat. Het pad eindigt bij het kruispark. 1

Je kunt de wandeling inkorten door hier linksaf via de Clauslaan de doorsteek naar de Jacob van
Wassenaarstraat te maken.
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Steek door het park over naar de Schutboomweg aan de andere kant.2 Volg daar de
schutboomweg rechtdoor tot die doodloopt bij de Ringweg en het tunneltje onder die
weg. Het tunneltje is lelijk3 maar het uitzicht erboven is mooi.4 Vervolg langs het fietspad van de ringweg naar de tamboerije en steek daar over naar de Sportvelden. Op dit
stuk zie je de waterplassen met planten, watervogels, kikkers etcetera.

Langs de sportvelden naar de Sporthal
Loop langs het atletiekveld over het voetpad langs de Constantijnlaan (fietsstraat) en
vervolg aan het eind linksaf Jacob van Wassenaarstraat. Je loopt daar langs de dierrijke
afwaterings-sloot voor Naastenbest Oost. Je passeert rechts het jongerencentrum Todo
en vervolgens de voetbal- en korfbalvelden. Links passeer je na het atletiekveld nog de
tennisbanen, het honden-uitlaatveldje, het binnenzwembad ZIB en een mooi speelveldje. Je bent dan aangekomen bij de sporthal.

Van de sporthal naar het Schakelplein.
Vervolg de Jacob van Wassenaarstraat. Sla na de kruising met de Willem Barendsstraat
het voetpaadje in links tussen de huizen door naar het centrale Schakelplein op de Prins
Bernhardlaan. Op dit groene centrale plein in Naastenbest kun je eventueel een pauze
maken op de publieke bankjes bij het speelveld of het cafetaria de Luifel ertegenover.
Naast het groen zie je hier de startersappartementen en het medisch centrum.

Van het Schakelpein terug naar het station, route 1
Loop van het Schakelplein richting west, de Emmalaan in. Sla bij de spoordijk linksaf de
Spoorstraat in. Sla rechtsaf de Molenstraat in en dan linksaf het tunneldak van het spoor
op.5 Loop over het groene tunneldak terug naar het station.
PM: Zowel voor de Emmalaan als de spoordijk zijn werkzaamheden verwacht. 6 Het kan
daarom soms beter zijn route 2 te nemen.

Van het Schakelplein terug naar het station, route 2.
Loop van het Schakelplein richting west, de Emmalaan in. Sla meteen linksaf de Johan
Vermeerstraat in. Loop deze straat uit en sla op de Rembrandlaan rechtsaf naar het station.

Je kunt hier ook als extra een mooi rondje door het kruispark maken. Dat is 0,4 km extra.
Er ligt een verzoek bij de gemeente om dit tunneltje te verfraaien met grafiti die wel mooi zijn. Via het
tunneltje en dan rond de waterplas naar de Tamboerije geeft een mooie verlenging van de wandeling. Dit
is 0,3 km extra.
4
Zie noord de brede sloot met wilgenboompjes, vooruit een mooie waterplas en links het gebouw
Tamboerije met waterplas.
5
Je ziet hier het niet meer in gebruik zijnde waterloopje over het tunneldak.
6
Het lege schoolperceel in de Emmalaan krijgt een nieuwe bestemming. Hierbij ligt ook een aanvraag
voor een vergroening van dit straatdeel. Op het tunneldak is een upgrade naar een parkachtige doorloop
gepland.
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