5. Rondje Roest
Wandeling met weidse uitzichten langs “tochten”, voor een
groot deel over de Golfbaan
Bentwoud. Deze omschrijft
zichzelf als de leukste golfbaan
van Zuid-Holland. Vanwege
het openbare karakter en de
verscheidenheid in de lussen,
kan iedereen de passie voor de
golfsport ontdekken en beleven.
De baan telt 36 holes en beslaat
ruim 100 hectare. De golfbaan
heeft de status van landgoed.
Daarom kunnen ook wandelaars,
hardlopers en ﬁetsers van het
opengestelde terrein genieten.

De Tweede Tocht
Het Bentwoud was sinds 1765 polder. De drie
“tochten” (poldersloten) zijn in de structuur van het
Bentwoud goed terug te vinden. Een tocht is van
oorsprong een watergang van acht voet breed.

Start- en eindpunt
Parkeerplaats Bentwoud West
Duur
1,5 uur
Afstand
5 km

“Het verrast mij iedere keer weer
hoe mooi deze wandeling is.”

De route
• Vanaf het grote houten hek naar het geasfalteerde
ﬁetspad (Wilde Veenenpad), daar RA;
• bij bosrand LA wandelpad volgen;
• betonpad oversteken en meteen LA een
halfverhard pad op;
• bij splitsing RA over het terrein van de golfbaan
tussen twee waterpartijen door;
• bij splitsing links aanhouden (langs bosrand);
• bij volgende splitsing weer links aanhouden
(bosrand verlaten);
• aan het eind RA, meteen LA een bruggetje over;
• steek het ﬁetspad schuin over en loop rechtdoor
richting Restaurant Roest;
• rechts om Roest heen verlaat het parkeerterrein,
de weg volgen richting HSL (let op autoverkeer!);
alternatief: onverhard pad links van het
parkeerterrein;
• bij driesprong RA, daarna LA over breed onverhard
pad;
• autoweg oversteken en LA over voetpad (Tweede
Tocht en ﬁetspad links);
• na smal houten bruggetje (aan linkerhand) RA,
wandelpad over het terrein van de golfbaan;
• einde pad RA, betonpad en sloot oversteken;
• langs de bosrand terug naar het startpunt.
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