Wandelen langs stille plekken in de w ijken Leidsche Rijn Zuid, de M e e rn
De vinexwijk Leidsche Rijn is zo uitgestrekt, dat we de wandeling hebben opgesplitst in een noord- en een
zuidroute. In deze wijk is het interessant om te onderzoeken hoe stilte een plek krijgt in de moderne
stedenbouw. Langs de randen van de wijk zijn in ieder geval grote geluidswallen aangelegd om de
geluidsoverlast van de autowegen A 2 en A 12 te beperken voor de woonwijk. Middenin de wijk ligt het
Maximapark , een groene long, waar ruimte en rust zijn gecreëerd. Diverse woonstraten zijn omringd
door water, zodat doorgaand verkeer wordt geremd. Oude landweggetjes zijn opgenomen in het stratenplan
en herinneren aan de tijd dat er fruitteelt en kastuinbouw was in dit gebied.
Op het a c tivit eit ent errein in het M a xi m apark (1) gaat de wandeling van start. Hier vandaan volgt u
het Lint (2) in zuidelijke richting tot voorbij zwembad Fletiomare. Het zijn de geluiden van fietsers, trimmers en
van hoge bomen die hier het klankschap bepalen. Bij de Burgem e ester Middel w e erdlaan (3) domineert
het geluid vanaf de verbindingsweg. U gaat rechtsaf de weg oversteken. In de straten Evenaar, de Luwte en het
Wolkendek (4) wordt het weer rustig. Aan het eind van het Wolkendek is een fietspad naar de Zandweg,
langs de Leidscherijn. (5)
U loopt de brug over, steekt de busbaan over en loopt tussen de huizen door naar de Heldammersingel.
Daar rechtsaf en na vijftig meter links naar het voetpad langs de Romeinenzoom (6). In de verte ziet u de
aarden geluidswal langs de A 12. De dikte van de ruisdeken hangt af van de windrichting, maar de eendjes
in de sloot en de knotwilgen bepalen de sfeer.
In Park de Balije steekt u het groene veld over langs de boerderij naar de Claudiuslaan. (7) U gaat via het
fietspad linksaf het Klooste rpark (8) in. Als u het pad volgt in noordelijke richting, komt u bij een fietspad dat
uitkomt op de Glazenierslaan.
U gaat hier richting het Kooikerspad (9), waar aan de linkerkant een ouderwetse dierenweide is te vinden,
met kippen, kalkoenen, parelhoenen, een struisvogel, schapen en geiten. Luistert u hier even naar de bonte
mengeling van dierengeluiden die het sterkst klinken als ze worden gevoerd. Op de achtergrond hoort u de
verkeersruis van de Rijksstraatweg.
U vervolgt uw route rechtdoor in de richting van het winkelcentrum en de oude dorpskern van de Meern.
Daar aangekomen slaat u linksaf de Oranjelaan in naar de stille straten achter de Rooms Ka tholieke kerk
(10) . U gaat via de Zonstraat naar de Meentweg. Linksaf gaat naar de Leidsche Rijn die u via de fietsbrug
over gaat naar de Z and w eg. (11)
Rechtdoor aan de overkant is een doorsteek naar het Vasalispark. Ervaar hoe stil het wordt. De groenstrook
vormt een wadi waarin water zich kan verzamelen bij hevige regenval. Meer informatie over de WADI leest u
op het informatiebord aan de linkerzijde van het parkje.
Als u de Vicuslaan oversteekt komt u weer terug op het Lint. (12). Hier ziet u kassen en verderop aan de
Groenedijk e en boomga ard, (1 3) die nu deel uitmaakt van het park.
Vervolg de route rechts over de Groenedijk en steek de weg over bij de Langerakbaan. Na tien meter gaat u
linksaf het Johanniterpad op, dan komt u bij de Kersentuin (1 4) een duurzame woonwijk in een groene
oase. Dit is het eindpunt van de wandelroute.
Het is de moeite waard om even de tijd te nemen in de Atalantahof en omgeving.

