NIEUWTJES
24 maart 2018

Randstadserie 38 nummer 10 (380)

Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie: SnowWorld, Buytenpark 30, 2717 AX Zoetermeer
Openbaar Vervoer

Auto:

Trein NS: Zoetermeer
Trein: Station Centrum West (Randstad Rail)
Bus 30 richting Naaldwijk
Halte Buytenparklaan
daarna pijlen tot RS80

vanuit Den Haag A 12 richting Gouda
afslag 6 Zoetermeer, L A volg borden
SnowWorld
vanuit Gouda A 12 richting Den Haag
afslag 7 Zoetermeer, RA volg borden
SnowWorld

Wandeltocht Zoetermeer Parkoerbouwer Joop Saarloos
Na een aantal jaren een perfecte startgelegenheid bij Dekker sport gehad te hebben,
is nu voor de verandering SnowWorld gekozen. Ook een start met een ruime
parkeergelegenheid, dat is belangrijk want wandelaars hebben een vreemde
eigenschap, ze komen om te wandelen, 10 minuten lopen naar de auto is ineens
heel ver. De liefhebbers kunnen bij SnowWorld op zaterdag en zondag na afloop nog
via de trappen aan de achterkant van het complex naar de horecavoorziening boven.
Daar kan genoten worden van een schitterend uitzicht. Bij helder weer is goed te
zien waar u zojuist gewandeld heeft. Zeker
de moeite waard om even de tijd daarvoor
te nemen tenzij u hoogtevrees hebt.
Ook de parkoerbouwer kon met een andere
startlocatie weer eens een totaal andere
route maken, het is alweer een flink aantal
jaren geleden dat RS 80 de plassen en o.a.
het Prielenbos in de route had zitten.
Na de start laten we het Buytenpark links
liggen en gaan richting Meerpolder, op de
dijk is deze polder goed te zien. Het 2e
gedeelte blijven we eerst laag langs de
waterpartijen, tenslotte weer op de dijk, en
rechtdoor over een grasdijk.
Als we uitkomen op de Broekwegkade zien we de Zoetermeerseplas, ook wel Noord
Aa genoemd rechts liggen, we volgen de plas met rechts nog een oud gemaal,

waarna we later na het schapenhok het Prielenbos ingaan, een hoek waar geen
projectontwikkelaar interesse in had, dus heeft men er maar een (drassig) bos van
gemaakt. Daarna over het strand richting kunstwerken, waar we de bosachtige
omgeving weer verlaten. De 15 km lopers nemen afscheid en gaan richting de Beren,
de 25 km wandelaars ontmoeten ze later weer.
De diehards onder ons doen nog een rondje Benthuizen, en een stukje “Bentwoud.”
Dat woud moet met een korreltje zout genomen worden, Benthuizer struikgewas past
de eerstkomende jaren beter. Door een stukje Oosterheem, en “Bentwoud “, hier
wordt het al wat, komen we bij de Benthuizer plas, via een straat met onder
architectuur gebouwde huizen sluiten we weer aan bij de 15 km wandelaars, om
gezamenlijk onze route te vervolgen. Dat doen we via verschillende paden die voor
de meeste Zoetermeerders ook onbekend zijn, er zitten leuke doorkijkjes bij, die je
niet direct verwacht.
Het kan niet anders, we moeten via een stukje van de wijk Buytenweg weer terug
naar onze start, met als afscheid toch nog een stukje groen en komen we weer bij
SnowWorld aangeland.
Over de omvang van de skibaan van SnowWorld is veel gediscussieerd, uiteindelijk
is er na jaren gesteggel een vergunning voor afgegeven waar niet iedereen even blij
mee is. Het gevolg is wel dat als je het positief bekijkt, er een baken in de wijde
omtrek is ontstaan, waardoor Zoetermeer in Nederland echt op de kaart staat met
een locatie waar je goed terecht kunt voor veel sneeuwplezier met een drankje en
een hapje. Voor ons een prima startlocatie.

Joop Saarloos stopt even met het maken van routes vanuit Zoetermeer. Zijn indruk is
dat hij alle leuke hoekjes inmiddels meerdere keren heeft aangedaan, ook voor een
parkoerbouwer en wandelaar moet er wat nieuws te ontdekken blijven. Hij blijft
echter alert en zodra er weer wat nieuws te genieten valt staat Zoetermeer weer op
ons programma.
Terugblik Sassenheim
De weerberichten waren niet optimistisch. Maar zoals meestal viel het alles mee.
Ondanks hier en daar enige gladde plekken was het goed te doen. Ook de koude
wind was wat afgenomen. Onze wandelingen zijn niet voor niets winterwandeltochten. De organisatie liep echter tegen onverwachte problemen aan en er moest
geïmproviseerd worden. Eén van onze medewerkers aan de starttafel kreeg te

maken met startproblemen van haar auto. Onze pijlenuitzetter en parkoerbouwer
raakte in de vroege morgen na 4 km gepijld te hebben, door de kou bevangen en
moest terug naar de (warme) startlocatie. Snel Auke opgetrommeld die zijn plaats
moest innemen. Dat kostte allemaal nogal wat tijd waardoor de pijlenuitzetters in
tijdnood kwamen. De snelle wandelaars passeerden de pijlenuitzetters en moesten
afgaan op hun routebeschrijving. Het kwam allemaal op zijn pootjes terecht maar RS
80 staat bekend om zijn kwalitatief goed verzorgde wandelingen en daar konden wij
nu door omstandigheden niet helemaal aan voldoen. Zoals de wet van Murphy al
voorspelt was dat nog niet alles, één van de pijlenophalers kreeg onderweg een
griepaanval en moest direct naar huis gebracht worden. Wij hopen dat de
wandelaars begrip kunnen opbrengen voor de moeilijkheden waarmee wij plotseling
geconfronteerd werden.
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot
16.00 uur bereikbaar onder nummer 06 12515917. In noodsituaties bel 112.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen
risico. Het bestuur noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor
het overkomen of veroorzaken van ongevallen, evenmin voor beschadiging of
vermissing van eigendommen. Indien voor een deelnemer medische en/of
ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor
rekening van de betrokkene.
Beloningen
De beloningen (bekers) staan in Zoetermeer weer voor u klaar en kunt u na afloop
van de wandeling bij de starttafel afhalen.
Bestuur
Zoals u weet vraag ik al maandenlang in het nieuwtje naar een vervanger voor onze
huidige penningmeester. Niemand heeft zich aangemeld, dus het wordt nu een groot
probleem. Zonder penningmeester kan een bestuur niet functioneren. Dus de nood is
hoog. Als de continuïteit van RS 80 u aan het hart gaat en u heeft enige financiële
kennis, meld u dan bij mij aan. (Joh. van Dijk)

