NIEUWTJES
3 maart 2018
Sassenheim
Randstadserie 38 nummer 9 (379)

Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie: RKVV Teylingen, sportpark de Roodemolen, Roodemolenweg 8
2171 AX Sassenheim.
Openbaar Vervoer
Trein: Trein: station Sassenheim
Bus 361 richting Noordwijk via
Sassenheim, Halte Warmonderdam,
Volg daarna pijlen RS 80

Rondje Teylingen

Auto:
A 12 richting Den Haag, A 4 richting
Amsterdam, afslag 8 Leidschendam,
N 14 richting Wassenaar, N 44
richting Wassenaar/Amsterdam
fslag 5 richting Sassenheim

Parkoersbouwer Piet Berg

De tocht vanuit Sassenheim kan geschetst worden als een rondje Teylingen en voert
de wandelaars achtereenvolgens door Sassenheim, Warmond en Voorhout.
Op 1 januari 2006 is de gemeente ontstaan door samenvoeging van de voormalige
gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond. De nieuwe gemeente kreeg de
naam van een kleine buurtschap nabij de ruïne van Teijlingen in de voormalige
gemeente Sassenheim.
De kuststrook waaraan Sassenheim ligt, behoort tot de oudste bewoonde delen van
Holland. Vanaf zo'n 5000 jaar geleden zijn in dit gebied strandwallen ontstaan door
inwerking van de zee, waarbij jongere strandwallen gevormd werden ten westen van
de oudere. Sassenheim is ontstaan op de oude strandwallen, toen de kust dus meer
naar het oosten lag dan tegenwoordig.
Na de opkomst van het graafschap Holland
uit het Friese grondgebied, verschenen er in
de 13e eeuw een drietal ridderhofsteden rond
Sassenheim: aan de zuidzijde, nabij de
aftakking van de strandwal naar Warmond
een kasteel van de heren van Alkemade; aan
de NO-zijde, aan de oostelijke rand van de
strandwal (aan de "Leede") de ridderhofstede
Ter Leede; en vlak ten noorden van het dorp
lag een door een gracht omgeven
volksburcht langs de westelijke rand van de
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strandwal. Heer Dirk van Teylingen liet deze waterburcht rond 1250 uitbouwen en
versterken tot een woonburcht, waarvan we de restanten nog kennen als de Ruïne
van Teylingen. De bekendste bewoner was de Hollandse gravin Jacoba van Beieren,
die zich in het slot terugtrok na de Hoekse en Kabeljauwse twisten en haar gemaal
Frank van Borssele, de eerste stadhouder van Holland na de graventijd.
De start van de wandeltocht is bij de RKVV Teijlingen in de Rodemolenpolder aan
de zuidkant van Sassenheim. We blijven eerst zoveel mogelijk aan de westzijde van
de bebouwing en krijgen een prachtig uitzicht op de ruïne van Teijlingen, vroeger de
woonstede van Jacoba van Beieren en haar echtgenoot Frank van Borssele. Daarna
gaan we door het oude centrum van Sassem en het park Rusthoff. We steken door
naar de oostkant van het dorp en gaan door enkele bollenvelden in de richting van
Warmond.
Het dorp Warmond ligt aan de Kagerplassen,
die ook voor het grootste deel in het
Warmondse deel van de gemeente Teylingen
liggen. Evenwijdig aan elkaar lopen de
Herenweg en de Dorpsstraat. Deze beide
straten worden met elkaar en met het water
verbonden met een reeks smalle steegjes, die
dammen worden genoemd. Het polderland
aan de oostkant van de Kagerplassen (ook wel
het 'Lage land' genoemd) is vanuit het dorp
Warmond alleen over het water of via het
grondgebied van buurgemeenten te bereiken.
Hoewel Warmond in de middeleeuwen niet minder dan zes kastelen telde, kent het
dorp er heden nog maar één. Ten noorden van het dorp bevindt zich het kasteel van
de heren van Warmond, bekend als het "Huys te Warmont", met bijbehorend
landgoedbos. Dit kasteel, dat oorspronkelijk een middeleeuws slot was, kreeg zijn
huidige vorm bij een verbouwing in de 18de eeuw. Het kasteel stamt waarschijnlijk uit
ca. 1300. Het huidige Huis te Warmont heeft het uiterlijk van een typisch laat-barokke
buitenplaats met classicistische invloeden. In een van de torens hangt een klokje
genaamd Barbara, dat nog uit het jaar 1392 stamt. Het huis heeft nog een
oorspronkelijk Lodewijk XVI-interieur.
Het huis wordt aan drie zijden door water
omgeven en bevindt zich te midden van een
parkbos van 23 hectare, dat in het bezit is van
de organisatie Zuid-Hollands Landschap. In
de volksmond heet het park het "bos van
Krantz", naar de familie Krantz, die vanaf 1901
tot 1960 eigenaar was van het buiten. Er is
een wandelroute uitgezet over de paden en
eiken- en beukenlanen langs oude
taxusbomen en moerascipressen.
Met enkel lussen door het parkbos komen we langs het kasteel. Dat verlaten we aan
de zuidzijde en we komen uit op de pittoreske Warmondse Dorpsstraat. Daar is de
eerste rust bij Het wapen van Warmond. (huisnr. 90) De ruimte is daar beperkt.
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Even verder kunt u ook rusten bij café De Oude School. (Huisnummer 40) We
maken een lus door Warmond en komen via de Heerenweg, met enkele mooie
huizen, bij het voormalige Warmondse seminarie, thans zorginstelling Mariëngaarde.
Het parkoers gaat over het terrein van Mariëngaarde, dat we aan de achterzijde via
een door het wandelnetwerk Bollenstreek ontsloten boerenlandpad verlaten. We
volgen een fietspad in de richting van de Sikkens verffabrieken. Net daarvoor -voor
een viaduct- splitst de 15 km zich af en gaat terug naar de start. De 25 km maakt een
lusje om de jeugdinrichting Teylingereind, om aan de zuidzijde van Sikkens de weg
over te steken naar de Verlengde Vinkenweg, die ons door de open
Elstgeesterpolder voert. We zetten koers naar Voorhout, waar we de tweede rust
vinden bij de vv Foreholte.
Eeuwenlang was Voorhout met zijn bebouwing een speldenknop op de landkaart. In
1988 vierde Voorhout op grootse wijze zijn 1000 jarig bestaan. Historici zijn het
echter niet eensluidend eens over het jaartal 988. De een spreekt over het Voorhout
van voor 989, anderen over 1064 of zelfs 1083. Tegenwoordig is Voorhout flink
uitgebouwd.
We doorkruisen enkele oude en nieuwe Voorhoutse woonwijken en koersen via de
oude Zandslootkade af op de plek waar we begonnen zijn.
Terugblik Woerden

Woerden is een vaste startlocatie in ons jaarlijks wandel programma. Het
veenweidegebied, kasteel de Haar en de Oude Rijn staan centraal in een mooi
gebied waar de wandelaars graag wandelen. Soms wat lange stukken maar nooit
saai. De parkoersbouwer vindt altijd weer een nieuw stukje wat het toch altijd leuk
maakt. Het weer werkte erg mee en ook na de wandeling was het weer erg gezellig
in het Brediushonk.
Eerstvolgende wandeling 24 maart Zoetermeer.
Joop Saarloos heeft al veel parkoersen uitgezet in Zoetermeer en zorgt altijd weer
voor een mooie en attractieve wandeling. Dit keer starten wij vanuit Snowworld
waardoor wij weer door een ander gedeelte van Zoetermeer kunnen wandelen.
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.
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Serie 39: september 2018- 2019
Wij zijn als bestuur weer de nieuwe routes welke de parkoersbouwers hebben
gemaakt voor het komend seizoen aan het verkennen. De omschrijvingen voor de
routes worden gemaakt met bijbehorende afstanden. DE voorbereidingen voor de
nieuwe serie zijn in volle gang.
Penningmeester
Wij zijn nog steeds op zoek naar een kandidaat voor de functie van penningmeester.
Het is belangrijk dat de financiën van onze stichting goed beheerd worden. U beheert
eigenlijk een kas/bankboek en bent op de wandeldag aanwezig om de bemanning op
de starttafel van kasgeld te voorzien en de kas af te sluiten. Wij kennen als stichting
geen leden, dus geen contributie inning. Dat bespaart een hoop administratief werk.
Heeft u enige financiële achtergrond en draagt u RS 80 een goed hart toe, meld u
aan.
Beloningen
Om de juiste beker te ontvangen welke correspondeert met het aantal wandelingen
welke u in deze serie gelopen heeft dient u in Sassenheim ook te betalen voor de
laatste wandeling in Zoetermeer. Wij kunnen dan zorgen dat uw beloning bij de
laatste wandeling van deze serie in Zoetermeer voor u klaar staat.
Bij de startafel kunt u ook medailles kopen waarop een aantal gelopen kilometers
vermeld staat, waarop u als wandelaar heel trots kunt zijn. Vanaf 500 km tot 45.000
km.
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