Woerden – 16 feb 2019
RS80 – Jaargang 2018 – 2019
Serie 39 – tocht 8 (388)
Parkoersbouwer: Henk Keizer
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Brediushonk, Kievitstraat 40, 3443 BG Woerden
Openbaar Vervoer
Treinstation Woerden. Vanwege de extra te verwachten wandelaars adviseren wij u met de
trein te komen naar de start, volg daarna de pijlen van de RS80.
Auto: Om de parkeerdruk in de woonwijk rond het Brediushonk te ontlasten adviseren wij u
te parkeren op het bedrijventerrein Links gelegen van de Polanenbaan.
A12 – Afslag Woerden (N204) – Centrum aanhouden, daarna borden RS80 tot het
parkeerterrein aan de Houttuinlaan, (bereikbaar vanaf de Polanenbaan LA en direct RA).
Is dit parkeerterrein vol, dan kun u parkeren langs de Houttuinlaan, Watermolenlaan,
Blekerijlaan en de Zaagmolenlaan. Vanaf parkeerterrein zal gepijld worden naar de start.
Bezoek Gouden Kruisdragers
In Woerden ontvangen wij de Gouden Kruisdragers (GDK). Voor wie dit nog niet weet, je
kunt lid worden van deze vereniging als je 10x of vaker succesvol deel hebt genomen aan de
Nijmeegse Vierdaagse.
Informatie over de Wandeltocht Woerden
Wij starten weer in het Brediushonk, de 15 km gaat na het hek rechtsaf het landgoed Bredius
in, uit 1863. Vervolgens door het landgoed, de Oude Rijn over en via de wijken Staatsliedenkwartier en de nieuwbouwwijk Snel en Polanen naar het nieuwe plassengebied, hier is de
samenkomst met de 25 km lopers.
De eerste Woerdenaren vestigden zich op de natuurlijke kleiruggen en oeverwallen langs de
Rijn, die na de laatste ijstijd door Nederland meanderde.
Romeins castellum Laurium staat net als andere Romeinse forten op een oude kaart, de
Peutingerkaart. Laurium stond via de Rijn in verbinding met Nigrum Pullum bij Zwammerdam
en Fletiomare bij het huidige De Meern. De Rijn was onderdeel van de noordgrens van het
Romeinse Rijk.
De 25 km gaat na de start linksaf en loopt het eerste stuk langs de Singel, de oude
vestinggracht van rond 1600, waar nu de Oude Rijn door stroomt. Na wat keren oversteken
en langs de Kromwijkerwetering gaan wij vervolgens via een nieuwe fiets/voetbrug en een
nieuw gereconstrueerd fietspad en rotonde, van de nieuwe paralelweg langs de A12, naar de
oude Kromwijkerdijk.
Daar vervolgt u de wandeling, na de A12 gaat u door het Linschoterbos naar Linschoten,
In Linschoten kunt u kiezen uit twee rustgelegenheden, nl Het Wapen van Linschoten,
Dorpstraat 34 (7,39 km) en het iets verderop gelegen Tennisvereniging Linschoten, Jacob
Barneveldstraat 26.
Linschoten wordt voor het eerst genoemd in 1172 als Lindescote, een samenvoegsel van
Linde -de naam van een riviertje- en scote -een stuk land dat uikomt boven het laagland-.
Het dorp Linschoten vormde het middelpunt van een heerlijkheid die door het Kapittel van
Oudmunster in Utrecht in pacht werd uitgegeven, totdat het kapittel de heerlijkheid in 1633
aan Johan Strick verkocht. Het grondgebied van deze heerlijkheid besloeg het dorp

Linschoten, de polder Rapijnen, de Hoge en de Lage Polder van Linschoten, de polders
IJsselveld en Mastwijk.
Na de koffie loopt u door het dorp Linschoten, het veenweidegebied in en via de
Cattenbroekerdijk gaat u in de richting van het plassengebied, waar u samen komt met de 15
km lopers. Na de zandwinplassen gaat u verder richting Harmelen dat ontstaan is uit een
Ridderhofstad in 1295. Het is oorspronkelijk gebouwd rondom de middeleeuwse kerk midden
in het dorp. U slingert vervolgens door Harmelen en kunt daar kiezen uit twee
rustgelegenheden nl Kloosterhoeve Café Restaurant en hotel restaurant Het Wapen van
Harmelen in het centrum u hebt dan bijna 8,3 of 16,7 km gelopen.
Gezamenlijk loopt u nu verder door Harmelen naar het jaagpad langs de Leidse Rijn die na
de sluis Oude Rijn wordt en dat tot Katwijk aan Zee (57 km) blijft. Nadat u bij de ophaalbrug
naar de linkerkant van de Oude Rijn bent gelopen gaat u voor het spoorviaduct linksaf
Breeveld op. Bij het spoorviaduct aan de andere kant van de Oude Rijn staat het monument
van het ergste trein ongeluk in Nederland, 8 januari 1962.
Via Veldwijk komt u weer bij de nieuwbouwwijk Snel en Polanen en gaat u rechtsaf weer
onder het spoor door naar de oude Rijn en vervolgens via Geestdorp en het Brediuspark
naar het Brediushonk.
Beloningen
Vandaag is het al weer de achtste tocht en is onze winterserie weer bijna ten einde. Wij
vragen u de laatste tochten vooruit te betalen als u voor een beloning loopt. Het risico van
het niet kunnen deelnemen aan de 9e wandeltocht blijkt groot te zijn. U kunt vandaag en
uiterlijk in Benthuizen betalen voor de beloning en alleen aan het startbureau afrekenen.
De beloningen zullen in Noordwijkerhout klaar staan voor u.
Extra kosten Noordwijkerhout
De 25 km-afstand gaat door De Zilk (natuurgebied van Amsterdamse Waterleidingduinen).
Uw toegangskaartje is dan tevens toegangskaartje voor dit gebied.
De kosten voor de 25 km-route zonder beloning zijn dan 4 Euro en met beloning 5,50 Euro.
Mocht u vooruitbetalen voor deze 10e tocht houdt er dan even rekening mee.
Serie 40 - 2019 – 2020
Aan het einde van deze wandeldag zal ons wandelprogramma voor jubileumserie 40 voor u
klaar liggen.
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.

