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Wist je dat bijna geen stad in Nederland 
zoveel mogelijkheden heeft om te 
ontspannen in het groen als 
 Zoetermeer? De derde stad van 
Zuid-Holland heeft veel biodiversiteit. 
Met zes recreatiegebieden in en 
 rondom de stad, een hoop parken en 
meerdere vrijwilligersorganisaties die 
de buurttuinen en dieren verzorgen. 

Ontdek de biodiversiteit in Zoetermeer 
met deze biodiversiteitskaart! Kleur de 
bloementjes om de foto’s heen in als je 
de plekken hebt bezocht en laat zien 
hoeveel jij weet over biodiversiteit!

Ontdek
Biodiversiteit
Dit is de plek.

www.zoetermeerisdeplek.nl
#zoetermeerisdeplek
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Weleda – Platinastraat 161, 
2718 SR Zoetermeer

Midden in Zoetermeer vind je één van de 
acht Weleda tuinen ter wereld! Een tuin 
gevuld met bloemen en medicinale 
planten waar de ver zorgingsproducten, 
zelfzorgmiddelen en  genees middelen van 
Weleda mee worden gemaakt, oftewel hét 
kloppende hart van Weleda. Dat verwacht 
je niet zo snel op het bedrijven terrein 
Lansinghage in Rokkeveen. Hier is het 
hoofd kantoor van Weleda Benelux 
gevestigd. Dit jaar bestaat het bedrijf 
100 jaar. Bij Weleda in  Zoetermeer worden 
jaarlijks de populaire  bezoekersdagen 
georganiseerd, met een  rond leiding door 
de tuin en bereidings apotheek en work-
shops. Wees er wel snel bij, de bezoekers-
dagen zijn in een mum van tijd zijn 
volgeboekt! De tuin is ook vanaf het 
fi etspad achter het gebouw te zien, volg 
hiervoor het Lansingpad!
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Buytenpark – Buytenparklaan
De bijnaam van het Buytenpark is ‘Vuilnisberg’. 
Want je zou het niet zeggen, maar onder al dat 
mooie natuurlandschap ligt bouwpuin uit 1980. 
Tien jaar later werden de hopen puin afgedekt en 
omgevormd tot een heuvellandschap met veel 
biodiversiteit. Je vindt er namelijk niet alleen veel 
soorten planten, maar ook veel soorten dieren. 
Zoals kalfjes, schapen, pony’s, maar ook veel vogels!

Op de hoogste heuvel van het Buytenpark staat 
een vogeltelpost. In de herfst komen vrijwilligers 
langs bij de post en tellen ze de vogels die naar 
het zuiden vliegen. Als je langs de mooie, gezaaide 
bermen fi etst in het gebied, kun je ook af en toe 
een vleermuiskast zien. Spot jij ze?
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Meerpolder – Meerpolder, 
2717 Zoetemeer

In het Noordelijk Plassengebied vind je de 
Meerpolder met Prielenbos. De Meerpolder is 
een moerasbos. Je vindt er veel wilgen en 
populieren. Deze bomen willen en kunnen 
alleen maar op een natte ondergrond groeien. 
In de zomer zijn de bermen bezaaid en zijn er 
allerlei mooie bloemen te vinden. Je kunt in de 
Meerpolder ook kennismaken met een kudde 
schapen en verschillende soorten vogels. 
Op de Benthuizerplas ligt namelijk een eiland 
speciaal voor de kokmeeuwenkolonie. Dit is dé 
hotspot voor watervogels. 
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Wilhelminapark – Julianalaan, 
2712 CB, Zoetermeer

Het Wilhelminapark is het oudste park van 
Zoetermeer en heeft een historisch karakter. 
Van 1950 tot 1951 werd een rij volkstuinen 
omgebouwd tot dit Tweede Wereldoorlog 
herdenkingspark. Het park is aangelegd 
in Engelse landschapsstijl en bevat een 
 lang vormige vijver. Deze vijver geeft 
het park een ruimtelijk effect. Het water 
in het park ligt verhoogd omdat het op 
oud veen ligt. 
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Buurttuin Zoete Aarde – 
 Broekwegzijde 195, 
2725 AE Zoetermeer

Midden in Zoetermeer vind je deze groene 
oase. De buurttuin wordt onderhouden door 
vrijwilligers. In het tuinseizoen van april tot en 
met oktober wordt hier getuinierd en is het 
terras voor koffi e & thee en de winkel met 
tuinoogst van 10:00 tot 16:00 bijna dagelijks 
geopend. Er is het hele jaar door wekelijks 
soep in de kas, er zijn workshops en mooie 
evenementen zoals een Urban Hippie markt, 
 lichtjesavond in december, buurtdiners aan de 
lange tafel in de boomgaard en concertjes. 
Een hoop te beleven dus!
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Stadsboerderij de Weidemolen
Stadsboerderij de Weidemolen ligt in de wijk 
Oosterheem en is net zo nieuw als de woonwijk 
zelf. De boerderij is heel milieuvriendelijk. 
Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 
een warmtepomp, zonnepanelen en een 
vegetatiedak op de stal. Kinderen kunnen op 
de Weidemolen ook de boerderijdieren aaien 
en knuffelen en meer over ze leren. 

9Bentwoud – Oostkade, 
2665 NX, Bleiswijk

Tot het jaar 2000 was dit een groot akker  -
gebied, maar met ruim 800 hectare is het 
Bentwoud het grootste aaneengesloten 
bos gebied in de Randstad! Er vindt veel 
ontwikkeling plaats in dit recreatiegebied, 
de oudste delen worden bijvoorbeeld een bos 
nu, maar er zijn ook moerasgebieden te vinden.

Ook in de jonge delen zijn al veel vogels te 
vinden, zoals 71 soorten broed vogels. Niet 
alleen natuurliefhebbers, maar ook recreanten 
kunnen zich hier uitleven. Naast een golfbaan 
en kilometers wandel- en fi etspaden vind je 
tussen de bossen door een kabouterpad, 
ruiterroute, en speelbos  Bentjungle. 
Natuur en recreatie komen in het Bentwoud 
heel goed samen. 
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Hof van Seghwaert – Boomgaard 
achter Gaardedreef 169, 
2723 AZ Zoetermeer

De Hof van Seghwaert is een historische 
boomgaard midden in een woonwijk. De oude 
gaarde werd als burgerinitiatief omgetoverd 
tot een oase van rust en biodiversiteit en 
wordt nu nog steeds gerund door vrijwilligers. 
In de Hof worden regelmatig kinderactiviteiten 
georganiseerd. Iedere woensdag is er een 
workshop voor kinderen van 7 tot 10 jaar. 
Je kunt ook producten uit de tuin kopen bij 
het winkeltje, sap, jam, boontjes en courgette 
kun je hier halen! Het aanbod is afhankelijk 
van het seizoen.
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Stadsboerderij de Balijhoeve
Bezoekers komen bij Stadsboerderij de 
 Balijhoeve in contact met boerderijdieren, 
leren ze kennen en met ze omgaan. Ze kunnen 
dieren aaien, met ze spelen, leren over hun 
huisvesting en de dieren verzorgen. Met een 
beetje geluk kun je zelfs de geboorte van jonge 
dieren meemaken! Er worden verschillende 
activiteiten georganiseerd bij de boerderij, zoals 
het voeren van dieren, eieren rapen en hokken 
schoonmaken. Leuke activiteiten voor gezinnen 
dus! Stadsboerderij de Balijhoeve ligt bij het 
Balijbos en het Speelbos de Balij, genoeg voor 
een hele dag fun.

15

Natuurtuin Westerpark –  Westerpark 
Zoetermeer, dichtbij de heuvelweg, 
2716 Zoetermeer

In de Natuurtuin in het Westerpark zijn alle, 
jawel álle, landschappen van Zoetermeer te 
vinden. Zoetermeer moest een stad in het 
groen worden met zoveel mogelijk parken en 
recreatiegebieden. Deze natuurtuin is als het 
ware meegegroeid met Zoetermeer. Alle 
landschappen die in Zoetermeer te vinden 
zouden zijn, komen samen in deze tuin. 
Bloemrijke dijken, griend, rietland, sawa, 
veenlandschap, polder, insectenveld, bosrand, 
oude boerenhoeve en een geheel eigen 
watersysteem. De Natuurtuin is hiermee een 
heel gevarieerd deel biodiversiteit in 
 Zoetermeer!
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Nieuwe Driemanspolder – 
Leidschendamseweg

De Nieuwe Driemanspolder is een nieuw 
gebied tussen Zoetermeer, Den Haag en 
Leidschendam in. Het gebied is gemaakt 
om eventuele waterlast in de steden te voor-
komen. Overtollig water kan hier namelijk 
makkelijk geloosd worden zodat omwonen-
den droge voeten houden. Ook recreanten 
hebben genoeg te ontdekken in dit gebied, 
er ligt bijvoorbeeld een leuke camping en 
kilometers aan wandel- en fi etspaden. 
Neem vooral een verrekijker mee naar dit 
gebied want er zijn heel veel verschillende 
vogels te zien! De Tureluur, kieviet en grutto 
komen hier in het voorjaar in grote getalen 
genieten van het gebied.

1

Het Benwoud wordt steeds meer 
een bos. Welke dieren denken 
jullie die nog komen? 
Waarschijnlijk …

Plas van Poot – Van Tuyllpark
Plas van Poot is een groot meer van 650 meter 
lang en 140 meter breed midden in Zoetermeer. 
De plas is in 1935 ontstaan doordat er zand 
nodig was voor de aanleg van snelweg A12. 
De plas is nu een biodiversiteitshotspot met heel 
veel natuur en dieren. Om de dieren te bescher-
men, kun je niet door het gebied lopen, maar 
wel eromheen. Een paar vaste bewoners van de 
plas zijn een reiger- en aalscholver kolonie.

In de winter zie je de nesten zitten van de 
kolonies in de hoge bomen. Langs de randen 
van de Plas van Poot staan veel kruiden zoals 
kattenstaart en leverkruid. In juli en augustus 
bloeit het kruid, hierdoor zitten er veel soorten 
insecten, van wilde bijen tot zweef vliegen. 
Op het koninginnenkruid zijn veel vlinders 
te vinden, maar ook de dagpauwoog en 
kleine vossen lopen hier rond. 
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Weet jij hoe oud de  
perenboomgaard is?

De gaard is tussen 1950-1960 aangelegd! Het is 
helaas wel een hele tĳ d verwaarloosd geweest. 
Buurtbewoners besloten de tuin 10 jaar geleden 
helemaal op te knappen en leuke activiteiten te 
organiseren. 

Libellenreservaat – Dichtbij ingang 
Balijhoeve, Kurkhout 100, 2719 JZ 
Zoetermeer

In de poldertuinen van het Balijbos vind je een 
groot libellenreservaat. In 1992 was de wereld-
tuinbouwtentoonstelling Floriade in Zoetermeer. 
Voor de Floriade waren drie landschapstuinen 
gemaakt: een van zand, een van klei en een 
gedeelte vee. 

12 Toen de Floriade klaar was, hebben vrijwilligers 
deze landschapetuinen omgetoverd tot libellen-
reservaat. Libellen, ook wel ‘glazenmakers’ 
genoemd, zijn zomerinsecten. Ze komen vanaf 
april uit en leven ongeveer 3 tot 4 weken, dit 
heet de ‘vliegperiode’. In die weken leggen ze 
eitjes in het reservaat en zo ontstaan nieuwe 
libellen met nieuwe kleuren!

Waarom trekken vogels weg naar 
het zuiden in de herfst?

Veel mensen denken dat vogels houden van 
het warme weer, maar de dieren vliegen 
eigenlĳ k achter hun eten aan! In de zomer 
leggen veel vogels eitjes. Hierdoor zĳ n er in 
het najaar en voorjaar niet genoeg insecten 
om te eten. In Afrika zĳ n deze er nog wel! 
Niet alle vogels vliegen weg, de koolmees 
blĳ ft bĳ voorbeeld omdat die naast insecten 
ook pinda’s lust. 

Weet jij welke plant ‘ambassadeur’ 
is van het park? 

De waterlelie!

Wat eten de reiger en  
aalscholvers vooral?

Vooral vis! Bĳ  de aalscholver zit het ‘m ook 
in de naam: aal en schol zĳ n twee soorten 
vis die ze graag eten. Een reiger staat heel 
stil langs waterkant totdat er een vis 
voorbĳ  komt om deze daarna heel snel te 
vangen. Een aalscholver vist vooral in het 
water. Ze duiken snel onder water en 
komen soms na hele lange tĳ d pas weer 
boven om te eten. Naast vis eet de reiger 
ook kikkers en muizen. 

Welk vogelsoort komt het 
vaakst voor in dit gebied? 

Eenden! Er zitten veel verschillende 
soorten eenden, namelĳ k wilde eenden, 
krakeend, kuifeend en tafeleend. 
Zie jĳ  ze allemaal?

Waarom is de bijnaam van 
libellen glazenmakers?

In de middeleeuwen kwamen mensen met 
het beroep glazenmaker bĳ  huizen om 
ramen te plaatsen in de muren. Zĳ  droegen 
de ramen op hun rug en hier werden de 
vleugels van libellen mee vergeleken.

Hoeveel verschillende soorten wilgen 
(bomen) staan er in het griend? 

Zeker 7 of 8 bomen! Bekĳ k bĳ voorbeeld 
de verschillende soorten blad of hout. 
Kun jĳ  alle soorten bomen vinden?

In welke landen zou je de andere 
Weledatuinen kunnen vinden?

Onder andere in Duitsland, Zwitserland, 
Frankrĳ k, Engeland, Nieuw-Zeeland en 
Zuid-Afrika

Er wonen een aantal dieren in de 
 buurttuin, welke zie jij allemaal?

De buurttuin is het huis voor een aantal 
schapen, konĳ nen, bĳ en en kippen!

Hoeveel stekels heeft 
een egel?

Een egel heeft gemiddeld tot wel 
6.000 stekels!

Speelboerderij het Buitenbeest
Speelboerderij het Buitenbeest is de 
oudste boerderij van Zoetermeer. Bij de 
boerderij vinden leuke activiteiten plaats 
zoals Zwoele Zomer avonden. Het is ook 
dé plek om dieren te aaien zoals cavia’s, 
geiten, kippen, koeien, konijnen, paarden, 
schapen, varkens en vogels. Er is ook een 
speelplek, met toestellen voor kinderen tot 
12 jaar. Sinds kort heeft de boerderij ook 
een nieuw gebouw voor vleermuizen en 
vogelnesten!
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Wat is het verschil tussen een 
willig en een popelier? 

Ze zĳ n allebei nat, maar in de zomer 
heeft de willig een smal blad en 
popelier een breed blad. In de 
winter zĳ n ook katjes, oftewel 
pluisjes, te vinden aan de wilgen.

Egelopvang – Spectrumsingel 50, 
2718 JR Zoetermeer

In Zoetermeer vind je dichtbij het  Burgemeester 
Hoekstrapark een egelopvang! Zieke of gewonde
egels worden hier al sinds 1994 door mensen of 
de dierenambulance gebracht. In de egelopvang 
worden de dieren met veel liefde verzorgd en 
opgeknapt door vrijwilligers. Egels die hersteld 
zijn, gaan vaak eerst naar ‘uitwentuinen’, die 
 speciaal voor hen zijn ingericht. Als ze weer 
helemaal opgeknapt zijn, komen ze weer in de 
vrije natuur terecht. Neem gerust een kijkje 
binnen want de opvang is open voor bezoekers! 
Let wel even op de openingstijden.
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