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18 november 2017

Wassenaar
Randstadserie 38 nummer 4
Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie: VV Blauw Zwart Dr. Mansveltkade 2242 XM Wassenaar
Openbaar Vervoer
Trein: station Den Haag C.S.
van vanaf het centraal station
Bus 90 (Nieuw Vennep) - Mansveltkade
Volg RS80 pijlen tot start

Auto:
A12 richting Den Haag afslag 8
Leidschendam,
N14 en N44 richting Wassenaar
links af richting Duinrell

Wandeltocht Wassenaar
Parkoersbouwer Auke Jansma

Vanuit de kantine van VV Blauw Zwart gaan wij richting het Valkenburgse meer waar de
Stichting Nederlandse Smalspoorweg is gevestigd. Na de koffierust bij tennispark “de Oude Eik”
steken de 25 km wandelaars de A4 over naar Leiden. Wij gaan langs en door de
Stevenshofjespolder. Op de voormalige poldergrond is nu de woonwijk de Stevenshof gelegen.
De polder was ooit eigendom van Aernt van Tetrode en later van zijn zoon, de rijke brouwer
Willem van Tetrode. De laatste schonk het land aan het door hem zelf gestichte Sint
Stevenshofje aan de Leidse Haarlemmerstraat. Het verklaart de naam: de polder van het
Stevenshofje. Met de opbrengst van het land konden de onkosten van het hofje worden gedekt.
Wij zien de Stevenhofjesmolen welke dateert uit 1796 de molen is een seinmolen.
Een seinmolen is een poldermolen die van het waterschap de taak toebedeeld had gekregen
andere molens in de omgeving het sein te geven de bemaling van de polder te starten of te
staken.
Verderop in Leiden lopen wij o.a. langs het monument voor alle Leidse vrouwen uit het verzet
1940-45. Een uit brons gegoten beeldengroep van vier vrouwenfiguren. Verder richting Het
Haagsche Schouw dat in de 16de eeuw als veerhuis gebruikt werd, later werd het een tolhuis,
in de 18de eeuw werd het een herberg. Nu onderdeel van de van der Valk hotelgroep. Dan zijn
wij weer aangekomen in Wassenaar en wandelen via de stadskern weer richting de startlocatie.

Terugblik Capelle aan den IJssel
Met 400 deelnemers en mooi weer hebben wij een mooie wandeling gemaakt met afwisselend
bos, over een golfbaan, langs de IJsseldijk en door de oude stadskern met zijn monumenten.
Complimenten voor parkoersbouwer John Kieboom.
Veilig wandelen in het verkeer
Hoewel de parkoersbouwers van RS 80 zoveel mogelijk proberen om zo min mogelijk hun route
via de openbare weg te laten lopen ontkomen wij daar soms niet aan. Daarom is het van belang
om op de volgende zaken te letten.
• Loop, indien mogelijk, altijd op de stoep. Is er geen stoep, wandel dan op het fietspad. Pas
als er én geen stoep én geen fietspad is, loop je op de weg
• Er zijn geen officiële verkeersregels die aangeven aan welke kant van de weg voetgangers
moeten lopen. Het is buiten de bebouwde kom het verstandigst om aan de linker kant van
de weg te lopen, dus tegen het verkeer in. Je ziet dan het tegemoetkomende verkeer
aankomen. Mocht een fietser of automobilist je niet zien, dan kun je nog snel in de berm
stappen. Let altijd extra op in bochten. Als je in een onoverzichtelijke binnenbocht loopt,
zien automobilisten (en ook fietsers) je soms pas op het laatste moment. Dan kan het
verstandiger zijn om in de buitenbocht te lopen.
• Kijk tijdens het wandelen zoveel mogelijk voor je uit. Op die manier merk je
tegemoetkomende auto’s en fietsers tijdig op. Lopen en tegelijkertijd op je smartphone
kijken is geen goede combinatie. Ga even langs de kant van de weg staan (dus niet op de
weg) als je op je smartphone kijkt.
Neem als je op pad gaat altijd een (opgeladen) telefoon mee. Je kunt dan hulp inschakelen,
mocht het nodig zijn.
• Zorg ervoor dat je je gegevens (een rijbewijs of ID en een zorgkaart) bij je hebt. Mocht er
onderweg iets gebeuren, dan weten de hulpdiensten wie je bent.
Eerstvolgende wandeling 16 december Bleiswijk ook 15 km.
Starlocatie: SV Soccerboys, Götzhainsingel 16, 2665 KP Bleiswijk
Beloningen
Er zijn nog beloningen van de vorige serie die nog niet door de betreffende personen zijn
opgehaald. Indien u deze personen kent graag een reactie of indien ze zelf weer op
eerstvolgende wandeling aanwezig zijn kunnen ze de beloningen aan de starttafel alsnog
afhalen. Wij houden ze beschikbaar uiterlijk tot 31december a.s. Het betreft de heer of mevrouw
Minkman uit Berkel/Rodenrijs; v/d Zeeuw uit Hazerswoude; Keyzers uit Noordwijkerhout; v/d
Draay uit Hazerswoude en de Jong uit Katwijk
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot 16.00 uur
bereikbaar onder nummer 06 -1251 5917. Bel in noodsituaties 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.
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.

