NIEUWTJES Scheveningen – 12 jan 2019
RS80 – Jaargang 2018 – 2019
Serie 39 – tocht 6 (386)
Parkoersbouwer: Vincent Pas
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Svv Scheveningen, Laan van Poot 38c, 2566 EC Den Haag
Openbaar Vervoer
Trein: Station Den Haag CS, Bus 24 (ri Kijkduin) tot halte Houtrustweg, volg daarna de pijlen
van de RS80
Auto: A12 ri Den Haag, daarna ri Scheveningse Haven (S200) tot de Houtrustweg - borden
RS80
Informatie over de Wandeltocht Scheveningen
Dit jaar gaan we eerst langs een aantal mooie monumenten die Den Haag te bieden heeft
om daarna heerlijk door mooie natuur te wandelen. We zullen de wandeltocht voltooien via
Scheveningen-dorp. We treffen het qua planning. Het Binnenhof staat nog niet in de steigers
en het Huis ten Bosch is net uit de steigers.
Na de start gaan we in de richting van het Catshuis langs het noordelijke gedeelte van de
Haagsche Beek. In de eerste periode van bewoning in de regio was dit niet meer dan een
duinrel was. Een duinrel is een stroom water dat uit de grond komt en door het hele jaar
stroomt met zoet, helder water. Toen de Graaf van Holland Floris V besloot het Binnenhof uit
te breiden met een slotgracht (>1266) heeft hij het water dat hij nodig had afgetapt van De
Haagsche Beek. Hiervoor heeft hij de stroom kunstmatig omgelegd bij landgoed Sorghvliet,
waar later het Catshuis is gebouwd. Dat heeft niet lang stand gehouden en in 1345 werd het
Spui gegraven om het van water te voorzien. Wij volgen de Haagsche Beek na het Catshuis
om bij het Vredespaleis te komen.
Het Vredespaleis is een van de gebouwen van de Verenigde Naties in Den Haag. In het
Vredespaleis zitten het Permanente Hof van Arbitrage en het Internationaal Gerechtshof.
Tevens zijn de Haagsche Academie voor Internationaal Recht, de Bibliotheek van het
Vredespaleis en de Carnegie Stichting op het terrein gevestigd. Het Vredespaleis is in Den
Haag terecht gekomen door de Vredesconferenties van Den Haag (1899 en 1907). Tijdens
de eerste conferentie was er besloten om een permanent hof op te richten. In 1903 was
staalmagnaat Carnegie bereid om een significante bijdrage te doen voor de bouw van het
Vredepaleis. In 1913 ging het een jaar voordat de eerste wereldoorlog uitbrak open. Het
Vredespaleis is te bezoeken in een beperkt aantal weekenden per jaar, u krijgt dan een
rondleiding door het gebouw.
Na het Vredespaleis gaan we naar Plein 1813. Het momument is een ode van Koning Willem
III aan de overwinning op Napoleon en de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden. De
eerste steen is gelegd in 1863 en in 1869 was het monument voltooid en werd het onthuld.
Aan de stadskant staat Willem I en aan de Scheveningse kant het driemanschap dat de
landing van Koning Willem I op Scheveningen mogelijk heeft gemaakt.
Hierna lopen we naar het Paleis Noordeinde. Paleis Noordeinde is ooit begonnen als een
Middeleeuwse Hofstede en is in 1533 verbouwd tot een groot vrijstaand woonhuis. In 1595
werd het gekocht door de Staten van Holland voor de weduwe van Stadhouder Willem van

Oranje en de toenmalige naam was Het Oude Hof. Na de Bataafse Revolutie van 1795
verklaarde de Bataafse Republiek Het Oude Hof tot nationaal bezit.
Toen Napoleon verslagen was en de Fransen uit Nederland zijn vertrokken in 1813, is het
gebouw aan Koning Willem I beschikbaar gesteld, het is in de periode van 1814 tot 1817
verbouwd tot Paleis en werd bewoond tot 1940. Na de Tweede Wereldoorlog is koningin
Wilhelmina in Apeldoorn gaan wonen in haar zomerpaleis. In 1969 heeft Prinses Beatrix
aangegeven dat zij het als werkpaleis wilde gebruiken. In 1984 werd het grondig verbouwd
en sindsdien functioneert dit paleis als werkpaleis.
Daarna lopen we naar Plaats, op het eerste gezicht een klein onbetamelijk pleintje, maar in
de Middeleeuwen was dit de voorplaats (plein) voordat het hof werd betreed door de grote
toegangspoort, de huidige Gevangenpoort. Plaats is ook het plein waar raadpensionaris
Johan de Witt en zijn broer Cornelis zijn vermoord door de Haagse bevolking. Er is in de 20e
eeuw een stadsbeeld opgericht ter nagedachtenis aan die gebeurtenis. Johan wijst met zijn
vinger naar de plek waar de moord heeft plaatsgevonden.
Wij lopen daarna langs de Hofvijver, waar ik hierboven al over heb geschreven, deze vijver is
eigenlijk een natuurlijk duinmeer dat door de jaren heen is veranderd tot wat het nu is. Op
het eiland in het meer is een kasteel gebouwd, tegenwoordig is de Ridderzaal daar nog van
over. Tot rond 1800 was het Binnenhof alleen met bruggen over de slotgracht bereikbaar,
daarna zijn de meeste gebouwen neergezet zoals wij nu het Binnenhof kennen.
De stad Den Haag heeft zijn ontstaan te danken aan het kasteel dat op het Binnenhof is
gebouwd door de Graven van Holland en West-Friesland in de 13e eeuw. Omdat de
werklieden en bestuurders rond het kasteel zijn gaan wonen is langzaam het dorp Die Haghe
ontstaan, vernoemd naar het bos (haag) dat aan de Kasteelgronden grenst. In de ander
naam, ’s-Gravenhage, is het bos vernoemd naar de Graven van Holland.
Zij wilden in hun residentie de baas zijn en niet aan het stadsbestuur de macht overdragen.
Om dat te bewerkstelligen heeft Den Haag nooit stadsrechten gekregen, ook de latere
bewindvoerders van Nederland hebben dit overgenomen. Pas in 1806 tijdens de Franse
bezetting van Nederland heeft Den Haag stadsrechten gekregen, maar omdat Franse
stadsrechten niet zijn overgenomen bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in
1813 is Den Haag eigenlijk altijd een dorp gebleven. In die tijd waren stadsrechten al buiten
gebruik geraakt, het maakte voor veel zaken niet meer uit of je stadrechten had of niet.
Na het binnenhof te zijn gepasseerd lopen we richting Koekamp om daarna naar het Haagse
Bos te gaan. Het Haagse Bos is nog een overblijfsel van het oerbos tussen ’s-Gravenzande
en Alkmaar langs de kust. Het Haagse Bos werd ook wel ’t Hout genoemd, er werd in het
verleden gesproken over ten zuiden of ten noorden van ’t Hout, zo zijn de namen van de
wijken Benoordenhout en Bezuidenhout ontstaan. In het Haagse Bos staat ook het Paleis
Huis ten Bosch, de eerste bouw, het huidige centrale gedeelte stamt uit 1645. Tussen 1734
en 1737 is het paleis, toen in verval geraakt, gerenoveerd en uitgebreid met de twee
zijvleugels, het voorhuis werd vergroot. Het Paleis ziet er nu van de buitenkant net zo uit als
in die tijd.
Nadat wij Huis Ten Bosch voorbij zijn gaan wij naar onze eerste rust bij Scheveningse
Voetbal Combinatie.
Na de rust is de splitsing van de 15 en de 25 km. De 15km zal verder wandelen via
Landgoed Clingendael, het landgoed is vernoemd naar een 16e eeuwse boerderij die in de
Clinge (duinvallei) stond. Daarna lopen we door Landgoed Oostduin en Arendsdorp. Hier
moeten we een klein stukje stad nemen om de Scheveningse Bosjes in te lopen, daarna
wandelen we via het Stadhoudersplantsoen weer terug naar de start.

De 25km gaat bij Landgoed Clingendael richting de Waalsdorpervlakte. De
Waalsporpervlakte was vanaf de 18e eeuw tot 1945 een militair oefenterrein. In de Tweede
Wereldoorlog heeft het een illustere status gekregen door de Nazi’s die er fusillades
uitvoerden. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied (ten dele) opengesteld en is er voor
de slachtoffers een monument gebouwd. Tijdens de dodenherdenking worden de gevallenen
nog steeds geeerd. Wij lopen een gedeelte van de route en komen ook langs de Kruizen en
de Bourbonklok. Hierna gaan we door Meijendel en over de Boulevard van Scheveningen,
daar kunt u een rustgelegenheid uitkiezen.
Nadat wij de rusten hebben gehad gaan we naar Oud-Scheveningen, wij gaan daar een
leuke route lopen door hofjes. Daarna lopen we langs de Scheveningse Haven en door de
Bosjes van Pex om weer terug te keren bij de startlocatie.
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 15km 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 wandelend pijlen
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.
Parkoerbouwers
Inmiddels zijn er twee personen die aangeboden hebben een route voor ons te willen maken.
Dit betekent dat alle startplaatsen voor Serie 40 bekend zijn. In februari (Woerden) zal ons
nieuwe wandelprogramma voor u klaar liggen op de starttafels

