6. Wilhelminapark
Het oudste park van Zoetermeer werd voorjaar 2006 gerenoveerd en heeft de status van
monumentaal park gekregen. Het park is een herdenkingspark en om het oorlogsmonument
in Engelse landschapsstijl ontworpen. Het parkje ligt tegen een hoog gelegen buurtvaart aan,
van het oorspronkelijke Zoetermeer-Zegwaart. Het lager gelegen oude Dorp is de allereerste
uitbreiding van Zoetermeer.
7. Oude Kerk
Het oudst bewaard gebleven notulenregister van de kerkenraad beschrijft de handelingen
van de kerkenraad vanaf 1644. De gemeente telde toen slechts 188 lidmaten. Het grootste
deel van de bevolking van Zoetermeer-Zegwaart was nog rooms-katholiek.
8. ’t Oude Huis
‘t Oude Huis is het hedendaagse stadsmuseum. Vroeger deed het dienst als gemeentehuis
van het tweelingdorp Zoetermeer-Zegwaart. Daarna deed het dienst als woning van de
burgermeester.
9. ‘Grote Dobbe’
Dobbe betekent een verzamelplaats voor water waar vroeger bluswater uitgehaald werd. De
Grote Dobbe heeft tegenwoordig de functie van stadsvijver. De Grote Dobbe is een onderdeel
van de Buurtvaart en ligt op het hoogste niveau, ca 1.70 m – NAP.
10. Park Seghwaert
Het park is eind jaren 70 aangelegd en heeft, door zijn verschillende hoogten, verrassende
hoekjes. Er zijn in het park vier thema’s aangelegd. Het organische plein, de holle weg,
de beek (al het hemelwater van de woningen komt hierin uit) en een flaneerzone.

11. Hoogteverschil
Hier ziet u duidelijk het hoogteverschil. De weteringen liggen een stuk hoger omdat hier nog
veengrond (restveen) aanwezig is. In de lager gelegen stadsdelen (de polders) is het veen
afgegraven en is vruchtbare zeeklei te vinden.
12. Gemaal De Leyens
Voor de broodnodige verversing van het water, wordt het water rondgepompt. Dat gebeurt
hier in twee etappes. Op deze manier kun je als het ware de weg van het water volgen. Het
gemaal De Leyens pompt het water uit de wijken Meerzicht, Driemanspolder en Buytenwegh
De Leyens (5.80 m – NAP), op en slaat het uit op de Zoetermeerse plas (4.00 m – NAP).
13. Binnenpark
Het Binnenpark is het groene hart van Buytenwegh De Leyens en vormt een belangrijke
groene wig van het groen buiten de stad en het groen de stad in.
14a. Buytenpark (sportvelden)
Het Buytenpark is een sportpark bij uitstek, naast de sportvelden is er ook een klimhal,
skibaan, fietscrossbaan en skeeler-/schaatsbaan.
14b. Buytenpark (begrazingsgebied)
Dit deel van het park heeft een geheel eigen en ruig karakter. Ook wel de ‘Zoetermeerse
Highlands’ genoemd. Het gebied wordt begraasd door galloways, schapen en wilde paarden.
U kunt er heerlijk fietsen, wandelen en paardrijden. Verder kunt u vanaf een van de heuvels
van het uitzicht over de randstad genieten.
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