
Sociale Isolatie Challenge 2 

 

Dit is de route: 

1. Ga vanaf het clubhuis van RRZ langs de Happy Moose. Ongeveer 50 meter na de 
Happy Moose begint een paadje vlak langs het water. Volg dat tot aan de blauwe 
brug. 

2. Na de blauwe brug gelijk links, zodat je weer langs het water loopt. Dat doe je tot 100 
meter na restaurant de Beren. Daar ga je naar de Aziëweg. Die volg je. 

3. Na verloop van tijd kom je bij een kruising: 

 
Daar ga je over de Aziëweg en na 50 meter ga je naar links. Dan kom je op een 
ruiterpad. 



4. Loop het ruiterpad af. Onderweg kruis je de Aziëweg en een fietspad. Als je een 
fietspad rechts naast je krijgt ga je na 100 meter het Prielenbos in 

5. Volg de paadjes in het Prielenbos. Je komt op een houtvlonder. Volg dat. Na verloop 
van tijd buigt het pad een beetje naar links. Volg dit. Je komt dan een hek tegen: 

  
6. Ga door het hek het (drassige) weiland in. Aan de andere kant van het weiland is 

weer een hek. Ga daar doorheen en ga naar rechts: 

 



7. Dan kom je weer bij een hek. Ga daar doorheen, ga gelijk links en volg het ruiterpad. 
Na 100 meter zie je links een bord naar het labyrint. Ga dat pad in. 

8. Ga het labyrint in en weer uit. Loop dan door. Dan kom je bij een bruggetje bij het 
gemaal. 

9. Ga het bruggetje over en weer naar links, langs het water. 
10. Volg het pad tot je een geasfalteerde weg naar rechts tegen komt:  

 
Ga daar in. Einde links door het klaphek 

11. Je loopt nu over een dijk, waarschijnlijk met schapen. Na 200 meter zie je een 
klaphek aan je linkerhand. Ga daar doorheen 

12. Hou rechts aan 
13. Je bent nu weer op de reguliere route. Ga Zoetermeer in en ga voorbij de school naar 

links. 
14. Volg de weg, over de voetgangersbrug en ga daar recht door. Ga dan links en rechts. 

Dan kom je bij de zendmast 
15. Ga bij de zendmast links naar de club. 

  

 

 


