NIEUWTJES Wassenaar – 17 nov 2018
RS80 – Jaargang 2018 – 2019
Serie 39 – tocht 4 (384)
Parkoersbouwer: Auke Jansma
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: VV Blauw Zwart, Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ Wassenaar
Openbaar Vervoer
Treinstation Den Haag CS, bus 90 richting Lisse tot halte Dr. Mansveltkade/Duinrell.
Auto: Vanuit Gouda/Utrecht A12 – ri. Den Haag, A4 richting Amsterdam, afslag 8 – ri.
Leidschendam, N14 ri Wassenaar, N44 ri Wassenaar, LA borden RS80
Vanuit Amsterdam A4 ri Den Haag/Rotterdam, A44 ri Den Haag – Centrum/Leiden West, RA
borden RS80
Informatie over de Wandeltocht Wassenaar
Na de start gaan we richting de Hoge Klei, om daarna links af te gaan langs de achterkant
van het golfterrein. Daarna gaan we richting Rijksdorp. Rijksdorp was vroeger een landgoed
van het adelijke geslacht Van den Bouckhorst, zij waren grootgrondbezitters die van origine
uit Noordwijkerhout kwamen. Van 1666 tot ong. 1920 heeft op dit landgoed alleen een huis
gestaan van de adellijke familie. In 1920 is dit landgoed omgevormd tot villapark. Aan het
eind van Rijksdorp komen we langs het bunkercomplex van de Atlantikwall.
Zodra wij Rijksdorp hebben gehad lopen we door Meijendel. De naam Meijendel is ontstaan
doordat in een vallei een boerderij heeft gestaan heeft, die genoemd werd naar de vele
meidoorns die in de omgeving groeiden.
Na een mooie tocht door het natuurgebeid komen wij aan bij onze eerste rust, Brasserie de
Badmeester. Wegens beperkte zitruimte kan het voorkomen dat je genoodzaakt bent
om te gaan staan bij deze rust.
Na de tweede rust lopen we door het duingebied Berkheide, deze naam is aan het natuur
gebied gegeven omdat er in 1396 een dorp werd gesticht met de naam Berkheide. De
mensen die zich daar vestigen moeten de Dorps Heer belasting betalen over de vis die zij
zouden verkochten.
Het vissersdorp Berkheide is altijd klein gebleven en was geen lang leven beschoren. Al in
de vijftiende eeuw nam het enorm in omvang af. Mogelijk komt dat doordat Berkheide,
anders dan Scheveningen en Katwijk geen economisch achterland met
bevolkingsconcentraties had. Toen in 1605 de geschiedschrijver Paulus Merula de historie
van het Hollandse duingebied beschreef, was het dorp al verdwenen. Mogelijk is het
vissersdorpje door zand overstoven. In 1798 vermeldt de landbouwkundige Kops, die dan
het duin wil ontginnen, dat er fundamenten waren gevonden. Hij kon ze niet onderzoeken,
want ze waren al weer overstoven. Mogelijk liggen de resten van het vissersdorp Berkheide
dus nog onder de duinen van de zeereep. Maar mogelijk is het dorp ook weggespoeld door
de storm van 1570, die toen ook een groot deel van Scheveningen weg heeft geslagen.
De 15 km-route splitst zich af in Berkheide om dan via de Wassenaarse Slag weer terug te
keren naar de startlocatie. De wandelaars op de 25 km-route hebben in Berkheide een de
keuze om niet over het strand te gaan, de alternatieve route loopt door de duinen.

Zodra de 25 km is aangekomen bij Katwijk zal daar de tweede rust zijn. Wij zullen rusten bij
Strandhuys Katwijk.
Na de rust lopen wij weer door Berkheide in de richting van de Pan van Persijn (Panbos). Wij
zullen we ook door het bos heen lopen en daarna via de Wassenaarseweg terug wandelen
naar de start locatie.
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.
Bestuursmededelingen
Ons bestuur heeft een verjonging ondergaan en we zijn druk bezig om alles op elkaar af te
stemmen zodat wij nog vele jaren mooie wandelingen mogen organiseren. Er zijn helaas een
aantal pijnpunten inzichtelijk gemaakt voor volgend jaar.
Onze Secretaris Tiny Buitenhuis-Veerman wil na 20 jaar het wat rustiger aan gaan doen, zij
zou haar verantwoordelijkheden graag over willen dragen aan een volgende secretaris.
Pijlers voor de 15 km Johan (onze oud-voorzitter) en Jan zullen na dit seizoen stoppen de
15 km-route te pijlen. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons hiermee
willen helpen. Als pijler vertrekt u wat eerder dan de wandelaars en zult u de route van de 15
km wandelen. De parkoursbouwer is op dat moment samen met een van onze vrijwilligers
bezig de 25km-route te pijlen.
Op de dag zelf wordt afgestemd wie welk gedeelte van de route pijlt. Vele honderden
wandelaars zullen erg dankbaar zijn voor uw werk.
Pijlophalers 25 km Op dit moment zijn we aan het schipperen om mensen bij elkaar te
krijgen om de pijlen van de 25 km-route op te halen. U zult een tijdje nadat wij de inschrijving
voor de 15 en 25 km hebben gesloten vertrekken, dat is meestal tussen 10.15-10.30 uur.
Onze vrijwilligers dan terug rond 16.00. U wandelt gewoon de route en haalt tijdens het
wandelen de plastic pijlen weg, de krijtpijlen mag u laten staan, de natuur zorgt daar wel
voor.
Wij bieden voor onze vrijwilligers naast de waardering van enkele duizenden wandelaars per
jaar, ook gezelligheid en saamhorigheid van onze vrijwilligers. Maar dat is niet alles, u krijgt
van onze organisatie een etentje aangeboden na het einde van ons winterwandelseizoen
samen met al onze vrijwilligers. Dit etentje is op kosten van de RS80.
Parkoersbouwers Voor onze jubileumserie 40 zijn wij op zoek naar parkoersbouwers.
Woerden is voor ons sinds de oprichting van onze organisatie een startlocatie en die we
graag zouden willen behouden.
Naast Woerden zouden wij regelmatig een wandeltocht willen blijven organiseren vanuit de
noordelijke regio van Zuid Holland. Het maken van een route is dankbaar werk en onmisbaar
voor onze organisatie. Zonder mooie routes is er geen wandeltocht te organiseren.

