Noordwijkerhout – 23 mrt 2019
RS80 – Jaargang 2018 – 2019
Serie 39 – tocht 10 (390)
Parkoersbouwer: Piet Berg
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: De Schelft, Maandagsewetering 202, 2211 WV Noordwijkerhout
Openbaar Vervoer
Trein: station Den Haag Centraal ri Amsterdam tot treinstation Sassenheim, bus 361 ri Schiphol Airport tot
halte Sportlaan Lisse, neem daarna bus 90 ri Den haag Centraal tot bushalte Wildlaan Noordwijkerhout
volg daarna de pijlen van RS80.
Auto: A4 Den Haag – Amsterdam, afslag 4 Nieuw Vennep, N207 – Nieuw Vennep/Hillegom, A44
Sassenheim/Leiden/Den Haag, afslag 3 ri Noordwijkerhout, N208 ► N443 Noordwijkerhout daarna borden
RS80.
Parkoersbouwer Noordwijkerhout
Piet heeft voor ons al jaren wandeltochten gemaakt, beschreven en gepijld. Dit is tevens zijn laatste
wandeltocht. Piet bedankt voor je bijdrage aan RS80.
Honden niet toegestaan
Honden zijn niet toegestaan in het natuurgebied van Waterleidingduinen Amsterdam.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Noordwijkerhout
Al in de romeinse tijd was er een nederzetting in het huidige gebied van Noordwijkerhout. Het was toen
gelegen in een bosrijk gebied. Door de eeuwen heen leefde de mensen voornamelijk van landbouw en
veeteelt, de landbouw ondervond moeilijkheden van de duinkonijnen die in grote getalen hier zaten, zij aten
de gewassen op.
In de 17e en 18e eeuw bouwden de notabelen van Leiden en andere grote steden hun buitenverblijven in
Noordwijkerhout, hierdoor kregen de bewoners van Noordwijkerhout een betere welvaart. Vanaf de tweede
helft van de 19e eeuw kreeg de welvaart een grote impuls door de zandafgravingen, in het begin werd het
zand gebruikt om omliggende gebieden bouwrijp te maken, later is het zand gebruikt in de
kalksteenindustrie als grondstof.
In de tweede helft van de 20e eeuw werd ontdekt dat het zand ook zeer geschikt was voor het telen van de
bloembollen. In dezelfde tijd kwam ook het toerisme op gang voor Noordwijkerhout door de nabijheid van
zee en strand, maar ook vanwege de bloembollen. Noordwijkerhout noemt zichzelf ook wel het hart van de
Bloembollenstreek omdat zij de grootste oppervlakte aan kleurrijke bollenvelden heeft in de streek.
Ook wordt er ieder jaar samen met andere dorpen in de bloembollenstreek het grote bloemencorso
gehouden. Tot 1 januari 2019 was Noordwijkerhout een zelfstandige gemeente, maar valt sindsdien onder
de gemeente Noordwijk.
Tijdens onze wandeling door Noordwijkerhout lopen we langs ‘het witte kerkje’ van Noordwijkerhout. Het
originele kerkje is gebouwd rond 1300 in romaanse stijl. In 1508 kwam er een Gotisch koor bij en werd de
toren met een verdieping verhoogd. Tijdens het beleg van Leiden (1573/1574) werd het kerkje afgebrand
door de Geuzen om te voorkomen dat de Spanjaarden hem zouden kunnen gebruiken. In 1620 werd het
kerkje gerestaureerd, toen is alleen het schip herbouwd (het middengedeelte van de kerk).
Nadat wij een stuk buiten Noordwijkerhout hebben gelopen komen wij aan bij de eerste rust Landgoed en
golfbaan Tespelduyn. Daarna lopen wij door naar Halfweg, dit is een buurtschap nabij Lisse, dat zijn naam
ontleent aan zijn positie tussen Haarlem en Leiden van de Leidse Trekvaart. Hier slaan wij linksaf om een
langs de Leidse Trekvaart te gaan wandelen. Later buigen wij af richting Ruigenhoek waar onze tweede
rust is in Café restaurant de Ruigenhoek

Na de rust gaat de 25 km door de Amsterdamse Waterleidingduinen, een gebied van 3400 ha. Sinds 1853
wordt drinkwater gewonnen, hiermee is het een van de oudste waterwingebieden van Nederland. Het
duingebied is een beschermd natuurgebied. In het duingebied mag je alleen wandelen, fietsen is er niet
toegestaan. Er is in het gebied een populatie damherten komen te wonen, er wordt aangenomen dat de
herten zijn ontsnapt uit nabij gelegen hertenkampen of zijn losgelaten in het gebied. Het duingebied is voor
hen een perfect leefgebied met uitstekende leefomstandigheden. Hierdoor kon de populatie groeien, de
populatie werd zo groot dat het overlast ging geven aan de dorpen rond het duingebied.
Uiteindelijk heeft de overheid ingegrepen en een opdracht gegeven tot jacht zodat de populatie weer tot
een acceptabel aantal uitkomt. Als we de duinen uitlopen zijn we bij de 3e rust aangekomen, wij rusten in
Pannenkoeken restaurant Langs Berg en Dal. Daarna lopen we door Noordwijkerhout terug naar onze
startplaats.
De 15 km gaat na de Ruigenhoek langs het Oosterduinsemeer, dit is ontstaan door de zandafgravingen.
Voordat het werd afgegraven lagen er duinen met de naam Oostduinen, vandaar de naam. Tegenwoordig
is het een recreatieplas met veel toerisme er op en omheen. Nadat wij langs het meer zijn gelopen
wandelen we terug naar Noordwijkerhout en lopen door het dorp naar de startlocatie.
Beloningen
In Noordwijkerhout reiken we de beloningen uit nadat de tocht is gelopen. Bent u niet aanwezig dan kunt u
uw beloning ophalen bij een van onze bestuursleden na het maken van een afspraak.
Extra kosten Noordwijkerhout
De 25 km-afstand gaat door De Zilk (natuurgebied van Amsterdamse Waterleidingduinen).
Uw startkaartje is dan tevens toegangskaartje voor dit gebied.
De kosten voor de 25 km-route zonder beloning zijn 4 Euro en met beloning 5,50 Euro.
Als u deze kosten in Woerden of Benthuizen heeft betaald dan hoeft dat niet opnieuw.
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.
Secretaris
Wij zijn blij eindelijk aan te mogen geven dat wij een nieuwe secretaris hebben gevonden. Zij heet Ineke
Hutters en is al jaren bekend met wandeltochten in Nederland. Tiny zal volgend jaar bij goede gezondheid
gewoon doorgaan met het verkopen van startkaartjes.
Penningmeester
Het was vorige keer jammer aan te moeten geven dat Saskia van der Post haar penningmeesterschap
volgend jaar niet meer op zich kan nemen. Gelukkig hebben we een nieuwe gevonden in een voor ons vrij
nieuwe vrijwilliger die afgelopen jaar bij regelmaat de pijlen heeft gezet en op verschillende tochten de
pijlen heeft opgehaald. Zijn naam is Peter de Vries.
Ook via deze weg willen wij zowel Tiny Buitenhuis voor haar 21 jarige inzet als Saskia van der Post voor
haar 1-jarige inzet voor RS80 bedanken. We kunnen terugkijken op een succesvol jaar met mooie
wandeltochten en een behoorlijke deelname aan onze wandeltochten. Het is altijd weer heerlijk om alle
wandelaars bij onze wandeltochten te mogen ontvangen. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst nemen wij
afscheid van deze personen als bestuurders. Vml zal ook Saskia ons nog zo af en toe ondersteunen met
hand- en spandiensten.
Gezocht: pijlers 15 km-route.

