NIEUWTJES
16 december 2017
Bleiswijk
Randstadserie 38 nummer 5
Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie: VV Soccerboys Sportpark Merenveld, Götzhainsingel16,
2665 KP Bleiswijk
Openbaar Vervoer
Metro E tot Berkel en Rodenrijs
Bus 173 richting Bleiswijk
Halte Eendendreef, Bleiswijk
daarna pijlen RS80 tot start

Auto:
A12 richting Gouda/Utrecht
Afslag 8 richting Bleiswijk
N 209 richting Bleiswijk
daarna borden RS 80 volgen

Wandeltocht Bleiswijk Parkoersbouwer Ineke Gerritsjans
16 december 2017 en nog even en we gaan weer genieten van de kerstdagen en de
jaarwisseling naar 2018. Voor die tijd wandelen we eerst een stuk rond de
Rottemeren. Voorheen startten we altijd vanaf het bedrijventerrein. Dat is inmiddels
al jaren geleden. Dit keer vanuit de voetbalkantine van VV Soccerboys. We zijn
verheugd hier welkom te zijn. Vanuit de voetbalvereniging wandelen we linksom de
Rottemeren.
Zuidplas
Zuidplas is een uitgestrekt poldergebied met de karakteristieke dorpen Moordrecht,
Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen en de buurtschappen Oud
Verlaat en Ver-Hitland. Dijken, molens en polders ademen de eeuwenoude historie
waarvan de strijd tegen het water een belangrijk onderdeel uitmaakte. Dit gebied in
de laagste polder van Europa is een levend geschiedenisboek, aantrekkelijk om
zomaar doorheen te dwalen.
Onderdeel van Zuidplas is het prachtige recreatiegebied de Rottemeren, aan de
veenrivier de Rotte.
De Rotte
Waar de naam Rotte vandaan komt, is niet geheel duidelijk. Wel is duidelijk dat de
stad Rotterdam zijn naam ontleend aan deze veenrivier. Heel vroeger was de Rotte
een echte rivier die water afvoerde uit het veenlandschap ten noorden van
Rotterdam richting de Merwe. In 1270 werd vlakbij de monding van de Rotte een
dam in het water gelegd.

De Rottemeren
De Rottemeren is een stelsel van verbredingen van de rivier de Rotte gelegen tussen
de A12 in het noorden Bleiswijk in het westen, Zevenhuizen in het oosten en Oud
Verlaat in het Zuiden. De Rottemeren zijn ontstaan toen na de drooglegging van de
omliggende polders dit water als hoge boezem ging functioneren. Door inklinking en
vervening van het gebied liggen de Rotte en de Rottemeren een stuk hoger dan de
polders. Aan de oostzijde van de Rottemeren staat een molenviergang die tot 1952
de afwatering van de polders ten oosten van de Rottemeren verzorgde.
Rond de Rottemeren is een recreatiegebied met een omvang van 900 hectare
aangelegd. Het omvat de recreatieterreinen Bleiswijkse Zoom bij Bleiswijk, Hoge
Bergse Bos en Lage Bergse Bos. Onze route gaat Linksom de Rottemeren richting
A12. Een kleine oversteek voor de A12, Rechtsaf na de Rottemeren. We passeren
daar de molenviergang.
Molenviergang
De eerder genoemde molenviergang is gebouwd rond 1722 en bestemd voor het
bemalen van de Tweemanspolder. In 1953 kwamen de molens in bezit van de
Stichting tot instandhouding van de molenviergang van de Tweemanspolder. In 1950
is het scheprad van een van de molens vervangen door een centrifugaalpomp.
Daarna is een onbalans in de viergang ontstaan. Bij restauratie in 2009/2010 is deze
molen echter weer voorzien van een iets meer verdiept scheprad, waardoor de
balans beter is. De molens zijn in 1953 voor bemaling buiten gebruik gesteld. Ze zijn
wel maalvaardig en draaien tweemaal per jaar op zaterdag. Er zijn geen
bezoekmogelijkheden.
Tweemanspolder
Op 8 maart 1944 kwam de bekendmaking af, dat zoals langs het hele kustgebied ook
de Wilde Veenen langs de Rotte, de Tweemanspolder, de Eendrachtspolder en een
gedeelte van de Zuidplaspolder onder water zouden moeten worden gezet.
Verschillende mensen en gezinnen moesten daadwerkelijk huis en haard verlaten
voor 16 maart 1944. Tevens werden alle mannen in Zevenhuizen en Moerkapelle
opgeroepen voor het aanleggen van dijken. Velen weten nog uit overlevering dat hun
vader bij het dijkleger heeft gewerkt.
De polder heeft men in opdracht van de wehrmacht onder water laten lopen. De
meeste indruk heeft de ontzaggelijke watermassa en de nog fier rechtstaande drie
watermolens in de Tweemanspolder gemaakt. De jeugd van Zevenhuizen heeft veel
plezier beleefd aan de geïnnundeerde polders. Op 5 mei 1945 werden we bevrijd
door de Canadezen, welke tevens kwamen helpen om de Tweemanspolder droog te
pompen
De meer uitgebreide verzie van dit stukje geschiedenis is te lezen op het bord bij de
1e molen.
Zevenhuizen
Op de westelijke oever van de rivier de Rotte stonden waarschijnlijk in de twaalfde
eeuw zeven huisjes, waaraan de plaats Zevenhuizen zijn naam dankt. Zevenhuizen
en Moerkapelle zijn onderdeel van de nieuwe gemeente Zuidplas. Vanuit deze eerste

kern begon men de nabije woeste gronden te ontginnen, wat ervoor zorgde dat de
kern van Zevenhuizen steeds verder van de rivier kwam te liggen. Aan het begin van
de vijftiende eeuw werd het fundament gelegd van een kerk die een eeuw later met
een toren werd voltooid.
In Zevenhuizen is onze eerste rustpost Dorpshuis Swanla gelegen. Zowel de 15
als de 25 km-wandelaars kunnen hier rusten.
Splitsing: De wandelaars van de 15 km steken de Rotte over via het kenmerkende
witte bruggetje. De 25 km-lopers volgen de Rottemeren nog een tijdje om vervolgens
langs de Willem Alexander roeibaan en de Zevenhuizerplas te wandelen.
Onze tweede rust Lake 7 is aan de Zevenhuizerplas gelegen. Hier mogen wij
geen eigen consumpties nuttigen. Daarna lopen we weer in de richting van de Rotte,
gaan een bruggetje over en komen terecht in het Hoge Bergse Bos.
Hoge Bergse Bos
De heuvels in het Hoge Bergse Bos vormen een recreatiegebied in de ZuidHollandse gemeente Lansingerland. De heuvels zijn ontstaan door de berging van
sloop- en bouwafval. Op een van de heuvels is een kunstskibaan aangelegd. Tevens
is er een mountainbikeparkoers aangelegd. Let op dat u op de juiste paden blijft
lopen. Het is een prachtig stukje natuur, waar we doorheen wandelen.
Vervolgens komen weer bij het bekende witte bruggetje aan de Rottemeren. Nog
even door het een stukje van de Bleiswijkse Zoom en weer terug naar de
voetbalvereniging.
Terugblik Wassenaar
Deze keer niet naar de duinen maar richting het Valkenburgsemeer en de
Stevenshof in Leiden. Over het algemeen positieve reacties over het parkoers,
sommige wandelaars hadden meer natuur verwacht anderen genoten van de vele
kunstwerken en statige en karakteristieke gebouwen. De uitbater van het tennispark
waar de horecarust was gepland, sprak ons aan op het feit dat er een groepje
wandelaars zonder te betalen opgestapt was. Schade € 32.--. Dat doet de naam van
RS 80 geen goed, ook al kunnen wij daar niets aan doen.
Eerstvolgende wandeling 13 januari 2018 Scheveningen ook 15 km.
Starlocatie: SV Scheveningen, Laan van Poot 38c, 2566 EC Den Haag
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.

