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Alphen aan den Rijn
Randstadserie 38 nummer 2
Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie:
Sportvereniging ARC, Olympiaweg 6, 2406 LG Alphen aan den Rijn. (Sportpak Zegersloot)
Openbaar Vervoer
Trein: Station Alphen aan den Rijn, bus 147 richting Uithoorn, halte Beerendrecht, Alphen
aan den Rijn. Daarna pijlen RS80 tot start
AUTO: A4 - richting Amsterdam, Afslag 7 - Zoeterwoude Dorp
N11 - richting Alphen aan den Rijn, Afslag 2 - richting Nieuwkoop, N207 -Oranje
Nassausingel, daarna borden RS80
Wandeltocht Alpen aan den Rijn Parkoersbouwers Cora en Frank
Het gebied bij Alphen aan den Rijn werd 2000 jaar geleden al bewoond. In de Romeinse tijd
was de Oude Rijn de hoofdtak van de rivier de Rijn.
De rivier zette bij overstromingen zand en klei af, waardoor een landschap van oeverwallen
en kommen ontstond. In Alphen is dit nog steeds herkenbaar in de naamgeving van de
stadsdelen "Hoge zijde" en "Lage zijde", ofwel aan de linker- respectievelijk de rechteroever
van de rivier.
Vanaf de start worden de wandelaars richting ‘de Rijn’ gestuurd richting Zwammerdam. Hier
lopen we een stuk langs het jaagpad, verborgen achter de huizen die hier langs staan,
totdat we weer bij de asfaltweg uitkomen waarna het nog een klein stukje is dat wij links door
een klaphek en door het weiland gaan richting één van de molens van de beroemde
Molenviergang van Aarlanderveen. Dit is de enige Molenviergang ter wereld die nog echt
werkt. Voor hen die meer interesse hebben; www.molenviergangaarlanderveen.nl
Geniet van de rust en de weidsheid van dit bijzondere stukje Groene Hart.
In het dorp aangekomen kan een ieder genieten van een kop koffie bij de rust. Hierna gaan
we verder en steken de 15 km en 25 km lopers de provinciale weg over, waar de lopers
worden gesplitst! De 15 km lopers gaan rechtdoor door de lint bebouwing van het dorp, langs
mooie boerderijen en huizen met mooi aangelegde tuinen.
Op het einde van het dorp gaan we dan links af over een leuke polderweg.
Hier aangekomen steken we over en gaan over de brug van het Aarkanaal richting de
golfbaan van Alphen aan den Rijn. Deze golfbaan is aangelegd op de vuilnisbelt in de
Coupépolder eind jaren tachtig. Op deze vuilnisbelt bleek in de periode 1977-1982 veel gif
gestort te zijn. Er moesten veel maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat de
gifstoffen in het grondwater terechtkwamen. Bij onderzoek naar de rol van de gemeente bij
de afvaldumping concludeerde de onderzoekscommissie, dat het gehele gemeentebestuur,
maar vooral het college van burgemeester en wethouders, nalatig was geweest bij het
toezicht op de afvalstort.
Er werd tevens een strafzaak tegen de afvalverwerker en tegen de vuiltransporteur gevoerd.
En nu; anno 2017;
De 18 holes Griend-Heuvelbaan en 9 holes par-3 Parkbaan liggen ten midden van een
bijzonder fraai natuurgebied en ‘on top of that’ slaan de golfers op de Heuvelbaan af, op een
van de hoogste punten van het Groene Hart, dat ruim 17 meter boven zeeniveau ligt.

Golfclub Zeegersloot is onderscheiden met het GEO-certificaat; dé internationale erkenning
voor duurzaam en verantwoord milieubeleid!
Via een leuke kruipdoor en sluipdoor route na de golfbaan, komen de lopers weer bij de start
uit.
De 25 km lopers lopen weer over een dijk richting Korteraar, in alle rust met uitzicht over de
polders. Bijzonder is dat wij over een bruggetje mogen gaan van een particulier en op deze
manier, over het water, weer langs een klein weitje op de openbare weg komen. Hierna volgt
een leuk klein fietspad langs woonboten waarna we in Papenveer uitkomen en daarna door
de plassen (De plassen die ontstaan zijn door het uitgraven van veen en om turf te winnen)
naar Langeraar lopen waar we met hopelijk droge voeten bij de tweede Rust arriveren. Hier
tegenover staat de neogotische Heilige Adrianuskerk uit 1902, een grote en monumentale
rooms-katholieke kerk die ook wel 'De Rijnlandse Kathedraal' wordt genoemd. Het
imposante gebouw met een toren van 63 meter hoog is een rijksmonument.
Hierna gaan we richting het dorp Ter Aar waar we achterlangs lopen op terugweg naar
Alphen aan den Rijn. Ook de 25 km lopers komen via de golfbaan uit bij die leuke kruipdoor
en sluipdoor route waarna zij ook weer bij de start uit komen.
Opmerking: 25 km route kent drie en de 15 km twee locaties voor een rustpauze. Zie de
routebeschrijving die u na inschrijving uitgedeeld krijgt.
Terugblik Hoek van Holland
De reacties van de wandelaars die deelgenomen hebben aan de eerste wandeltocht van de
nieuwe serie waren lovend over het parkoers. Heel afwisselend, veel te zien en wat natuurlijk
aan het plezier bijdroeg was het weer, windstil en een prima temperatuur met een klein
buitje. Prima wandelweer en met 352 wandelaars een mooie start.
Eerstvolgende wandeling 4 november Capelle aan den IJssel ook 15 km.
Starlocatie: Kantine Korfbalvereniging, Capelseweg 37, 2907 XA Capelle aan den IJssel
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
Om voor een herinnering in aanmerking te komen dient u bij inschrijving voor een
wandeltocht 1,50 Euro te betalen aan de starttafel. De grootte van de beloning varieert
afhankelijk van het aantal keren dat u binnen een winterserie aan een tocht hebt
deelgenomen en het extra inschrijfgeld hebt betaald. Bij de starttafel kunt u zien hoe de
beloningen er dit jaar uitzien.
Penningmeester
Onze penningmeester Cok Roessen heeft te kennen gegeven dat dit zijn laatste serie is en
dat wij als bestuur moeten gaan uitkijken naar een nieuwe penningmeester. Indien u
geïnteresseerd bent kunt u bij Cok uiteraard alle informatie krijgen die u wenst. Hij is bij elke
wandeling van RS 80 aanwezig. Wacht niet af, meld u aan..

