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Capelle aan den IJssel
Randstadserie 38

nummer 3

Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie: Kantine Korfbalvereniging, Capelseweg 37, 2907 XA Capelle aan den
IJssel
Openbaar Vervoer:
Trein: Rotterdam Centraal, Sprinter richting Uitgeest, Station Capelle Schollevaar,
Stadsbus 30 richting Rotterdam Station Alexander Halte Port Saidstraat daarna Pijlen
RS80 tot start
Auto: A13 - richting Rotterdam, Afslag 16 - Capelle aan den IJssel
Daarna borden RS80
Wandeltocht Capelle aan den IJssel Parkoersbouwers John Kieboom
De wandeltocht Capelle is een Stads, Cultuur en Natuurtocht. Vanuit de startlocatie
gaan we de natuur in. In stadsdeelpark Schollebos (wijk Schollevaar) welke in 1974
is aangelegd, komen de herfstgeuren en -kleuren je tegemoet. Het Schollebos loopt
automatisch over in het recreatiegebied Hitland. Dit recreatiegebied met zijn vele
waterpartijen en even zoveel bruggetjes herbergt een schat aan planten en vogels. In
2015 mocht Capelle zich de Groenste stad van Nederland noemen. Op de golfbaan
in Hitland kun je vaak nog fazanten tegenkomen. Gaandeweg lopen we richting de
Hollandse IJssel. (15 & 25 km) Eenmaal op de dijk lopen we langs de IJssel richting
de oude historische stadskern van Capelle. Eerst passeren wij een houten dukdalf,
een gedenkteken aan Willem van Oranje. De Prins van Oranje was in 1574 aanwezig
bij het doorsteken van de dijken van de IJssel om als gevolg van het onder water
lopen van het land het ontzetten van Leiden te bemoeilijken.
In de Dorpsstraat aangekomen vinden we tal van
rijksmonumenten. Op huisnr. 181 de bovenschuur
uit ca.1870. Op nr. 215 een oude boerderij uit
begin 1800 en op nr. 160 een woonhuis uit 1792.
Het voormalig bejaardentehuis uit 1898 vind je op
nr.164. Op nr. 156 vind je replica's van o.a.
Zadkine, Verkade en Piet Mondriaan. Ook komen
we langs de Hervormde of Dorpskerk uit de 15e
eeuw. Vervolgens komen we op de locatie van de
oude scheepswerf van A. Vuyk & Zonen uit ca.
1872. Nu vinden we daar een restaurant Fuiks
eten & drinken waar wij met uitzicht op de IJssel

onze rustpost houden. Kijk ook even naar de foto's binnen die een mooi beeld geven
van hoe het vroeger was. Na de rust lopen wij ook nog langs het monument van de
Capelse steenfabriek van de familie Vuijck, een schaduwbeeld van cortenstaal. Op
nr. 3 't Oude Regthuys (Raadhuis 1840) Nu een sterren restaurant. Zo komen we ook
voorbij aan de fundamenten van het voormalig slot Capelle uit ca.1340. Op het
Slotplein liggen nog de fundamenten van een Edelmans woning en waterput, die
Philips de II, Heer van Polanen en Capelle op deze plaats in 1396 heeft laten
bouwen. Omstreeks 1420 tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd dit huis
verwoest. Weer terug in het Schollebos komen we langs het babybos. Jonge boom
aanplant met de geboortedatum van de baby. Ook komen we de beschilderde
banken tegen van kunstenaar Kees de Jong.
Nuttigen eigen consumpties
Onderweg hebben wij twee rustlocaties Golfbaan Hitland en Fuiks eten & drinken.
Bij beide gelegenheden is het niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen.
Terugblik Alphen aan den Rijn
Het was prachtig weer en met 344 wandelaars werd gewandeld door de weilanden
van het groene hart en later over de golfbanen van sportpark Zegersloot. Helaas
werd de wandeling overschaduwd door het overlijden door hartfalen van een van
onze deelnemers, de heer Anne Oldenburger uit Ridderkerk. Zowel de wandelaars
die direct in de nabijheid van het gebeuren waren als ook de ambulancebroeders
verdienen een groot compliment voor hun adequate handelen, helaas zonder
resultaat. Wij hebben de familie onze deelneming betuigd en de condoleances van
de medewandelaars overgebracht.
Eerstvolgende wandeling 18 november Wassenaar
ook 15 km.
Startlocatie: Kantine voetbalvereniging Blauw Zwart, Mansveltkade7, 2242 TZ
Wassenaar.
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.

