Randstadserie 39 nummer 1 (381)
Vlaardingen – 29 september 2018
Parkoersbouwer: René Burger
Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie: Sportcentrum Polderpoort, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen
Openbaar Vervoer
Mogelijkheid 1. Is vanaf station Schiedam met de bus 713 (is vervangend vervoer) naar
station Vlaardingen Oost en daar overstappen op bus 56 en dan uitstappen Dillenburgsingel.
Mogelijkheid 2. Is vanaf station Schiedam bus 126 (richting Maassluis) en dan in Vlaardingen
uitstappen halte Florislaan. Dit duurt wat langer dan lijn 713. Bus 126 komt ook langs Station
Vlaardingen Oost, dus i.p.v. bus 56 kunt u ook op lijn 126 overstappen, uitstappen halte
Forislaan. Na het uitstappen loopt u richting de Rijksweg, Rijksweg onderdoor en dan R.A.
Watersportweg.
Komt u vanuit het Westland of Maassluis, bus 126 en dan ook uitstappen bij halte Florislaan.
Auto: A20 – richting Hoek v H. - Afsl 8 - Vlaardingen West - borden RS 80
Informatie over de Wandeltocht Vlaardingen
De wandeling loopt door een stad met een rijk verleden welke teruggaat tot de achtste eeuw.
In juni van dit jaar is in de Broekpolder nog een veldslag nagespeeld welke 1000 jaar
geleden in Vlaardingen heeft plaatsgevonden tussen het leger van het Duitse Keizerrijk en
het boerenleger van graaf Dirk III.
Wij passeren na de start al snel de recent
opgeknapte Joodse begraafplaats aan de
Schiedamseweg welke dateert uit 1860. Daarna
wandelen we langs het oude Raadhuis van
Vlaardinger-Ambacht. Van 1817 tot 1941 was de
huidige wijk Vlaardinger-Ambacht een zelfstandige
gemeente. Al snel zien wij de Aelos molen. De
geschiedenis van de stellingmolen gaat terug naar
de 15e eeuw. We steken het Buizengat over en
gaan via het Oranjepark langs het
Bevrijdingsmonument van Dirk Wolbers op het
Verploegh Chasséplein, naar de buitenrand van
Vlaardingen waar we via het Hargapad de stad Vlaardingen verlaten om in Schiedam te
belanden.
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Hier gaan we langs een nieuw stukje stadsuitbreiding, waar helaas enige sportvelden voor
werden opgeofferd. We passeren de nieuw aangelegde sportvelden op het dak van de A4.
We volgen het pad langs de Vaart en het Franciscus-Vlietland Ziekenhuis om daarna bij het
gemaal en een stukje Bijdorp (is een woonbuurt van de wijk Kethel) in het noorden van
Schiedam. Richting Parkweg te lopen om te komen bij de trambaan halte Beatrixlaan. Hier
steken wij de kruising over om richting de eerste rust te gaan in het buurthuis/
ontmoetingsruimte onder de van Beethovenflat waar we al eens eerder te gast waren.
Na deze rust lopen de 15 km wandelaars nog een klein stukje mee door het park Groenoord
en gaan we gezamenlijk over het tunneldak van de A4, waarna de splitsing is met de 25 km
wandelaars. De 15 km route gaat dan via het Achterlangs en een stukje polder richting de
Vlaardingse vaart om dan de laatste kilometers terug naar de Polderpoort te wandelen.
De 25 km wandelaars komen langs de tunnel uit bij het sportcomplex welke op het dak van
de Ketheltunnel is gesitueerd. Momenteel zijn er veel problemen met de daar aangelegde
speelvelden. Hierna steken we de Ketheltunnel over met een mooi uitzicht op het verkeer in
de tunnelbuis van de A4. Via de nieuw aangelegde fiets- en wandelpaden lopen wij richting
Delft. Het laatste stuk langs de A4, je hoort hem wel maar ziet hem niet, wordt ook wel de
Honey Highway genoemd, een project van Rijkswaterstaat in samenwerking met
Natuurbeheer en gemeente Midden-Delfland (meer uitleg hierover is te vinden op de site van
Rijkswaterstaat). Aan het einde van dit pad en de oversteek van de A4, gaan het via de
paden aan de rand van het golfterrein richting voetbalvereniging Schipluiden waar we
welkom zijn voor onze tweede rust.
Na de rust gaan wij richting de Vlaardinger Vaart, langs het voormalige gemeentehuis van
Schipluiden en door een deel van de oude dorpskern. Wij volgen de Vlaardinger vaart met
zijn fraaie en weidse uitzichten, waar we dan nog de mogelijkheid hebben om nog eens
ergens rustig te genieten van het uitzicht op de aangelegde rustplekken. De wandelaars
kunnen kiezen tussen “het trekpad” langs het water of de daarnaast aangelegde asfalt/fiets
paden.
Onderweg komen we langs het
voetveer/trekpontje en het poldergemaal van
de Zouteveensepolder. We komen weer aan
binnen de gemeentegrens van Vlaardingen
en wandelen door naar de fiets/wandel brug
die wij dan oversteken. Op de aansluiting bij
de Watersportweg gaan we links richting de
finish locatie, maar recht vooruit ziet u dan
nog de in aanbouw zijnde prehistorische
woning(en) welke behoren bij het te
ontwikkelen Educatief Archeologisch erf van
de Broekpolder Federatie. De tweede woning
(deze is te bezichtigen) ziet u even later aan
de rechterzijde op weg naar het eindpunt in
het sportcomplex de Polderpoort.
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Terugblik Serie 38 2017-2018
Met ruim 4100 deelnemers heeft het ons als crew weer erg veel voldoening gegeven om te
ervaren dat zoveel wandelaars onze wandelingen bezoeken. Ook de waardering voor de
parkoersbouwers is hier zeker op zijn plaats. Zij zijn het die de routes maken en altijd weer
nieuwe plekjes vinden waar wij niet eerder geweest zijn.
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot 16.00 uur
bereikbaar onder nummer 06 1251 5917. 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
U kunt weer bij de starttafel opgeven of u in aanmerking wilt komen voor een beloning.
Bestuur
Wij zijn in gesprek met een nieuwe penningmeester. Voor de functie van voorzitter en
secretaris hebben zich echter nog geen kandidaten aangemeld. Ook de beschikbare
vrijwilligers voor de starttafel, het pijlen uitzetten en ophalen is tot een minimum gedaald. Als
de continuïteit van RS 80 u ter harte gaat meldt u dan aan. Wij moeten in maart ons bestuur
en crew weer op orde hebben om de planning voor serie 41 op te kunnen stellen. De tijd
dringt. Voor nadere info kunt u ons via de website benaderen, maar persoonlijk op de
wandeldag kan natuurlijk altijd.
Website
Kijk ook eens op de website www.RS80.nl voor nadere informatie. Bij de preview staan al
wat foto’s. Die geven al een inzicht wat u tijdens de wandeling kan verwachten.
Klik op de foto van de eerste wandeling, links boven op de website, en u vindt daar de
preview.
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