Benthuizen – 2 mrt 2019
RS80 – Jaargang 2018 – 2019
Serie 39 – tocht 9 (389)
Parkoersbouwer: Auke Jansma
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Buurthuis de Tas, Dam 3, 2731 CE Benthuizen
Openbaar Vervoer
Trein: station Den Haag Centraal, Tram 3 of 4 ri Zoetermeer Javalaan tot halte Zoetermeer
Centrum-West, bus 165 ri. Alphen aan den Rijn tot halte Dr A. Schweitzerdreef, volg daarna
de pijlen van de RS80.
Auto: A12 Den Haag – Utrecht, afslag 8 Bleiswijk/Benthuizen, N209 – Benthuizen, daarna
borden RS80
Informatie over de Wandeltocht Benthuizen
De eerste verwijzing naar Benthuizen stamt uit de 13e eeuw, al wordt er aangenomen dat het
dorp ergens in de 10e of 11e eeuw is ontstaan. Lange tijd was het afsteken van turf de
grootste bron van inkomsten voor het dorp. Toen het grootste gedeelte van de veengronden
was afgegraven begon de leegloop van het dorp, twee naburige gehuchten, Benthoorn en
Hogeveen raakte in die tijd bijna geheel ontvolkt. Toen men begon met het inpolderen van de
plassen die door de veenafgravingen waren ontstaan, nam de bevolking weer toe. Het dorp
had van origine een agrarische uiterlijk. In de jaren ‘60 en ’70 van de 20e eeuw is er in het
dorp grootschalige nieuwbouw om de uitstroom uit de grote steden naar de omliggende
dorpen te faciliteren. Tot 1991 was het een zelfstandige gemeente, sinds dat jaar zijn er twee
gemeentelijke herindelingen geweest en behoort het nu tot de gemeente Alphen a/d Rijn.
Hoewel Zoetermeer naast het dorp ligt, is er in een referendum in 2011 besloten om met
Alphen a/d Rijn samen te gaan.
Na Benthuizen lopen we Bentwoud in. Dit recreatiegebied is ontstaan door een noodzaak
voor recreatie in het dichtbevolkte westen van Nederland in de jaren ‘80. Het originele plan
bestond uit 1300 ha bos en parken en moest in 20 jaar ontwikkeld worden. Door
bezuinigingen is het gebied wat nu ontwikkeld is ongeveer 800 ha groot, hiervan is ongeveer
250 ha als bos aangeplant en daardoor zijn grote delen nog steeds agrarisch.
Na Bentwoud gehad te hebben lopen we Hazerswoude-dorp in er wonen tegenwoordig
ongeveer 5.850 mensen. Net als Benthuizen was dit dorp tot 1991 een zelfstandige
gemeente om daarna samen te gaan met Benthuizen en later met Alphen a/d Rijn. Wij lopen
langs een monumentaal pand waar tegenwoordig het historisch museum van Hazerswoude
is gevestigd. Daarna komen wij aan bij onze eerste rust, Café Egelantier.
Hier splitsen zich de routes, de 15 km gaat terug naar Benthuizen, hierbij lopen ze langs de
Hoge snelheidslijn die van Amsterdam naar Antwerpen gaat.
De 25 km gaat door Rietveld heen, dit gebied is ontstaan door de inpoldering van de
veengronden. In dit gebied hebben de woningen en boerderijen geen weg gehad naar hun
weilanden en naar de omliggende dorpen. Hierdoor werden koeien en schapen met de
schuit verzet van de weilanden naar de boerderijen en personen verplaatsten zich met de
roeiboot. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een weg naar de boerderij of woning, helaas
moesten daardoor wel enkele boerderijen sneuvelen. Omdat er zo voorzichtig mogelijk is

gedaan met het aanleggen van de wegen, is het karakteristieke uitzicht nog redelijk
behouden gebleven.
Na het recreatiegebied Rietveld gaan we rusten bij voetbalvereniging Floreant aan de rand
van Boskoop. Na de tweede rust lopen we via Bentwoud weer terug naar Benthuizen.
Beloningen
Vandaag is het al weer de negende tocht en is onze winterserie weer bijna ten einde. Wij
vragen u de laatste tochten vooruit te betalen als u voor een beloning loopt. U kunt 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 startkaartje 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.
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.
Penningmeester
Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor de functie van penningmeester. Het is belangrijk
dat de financiën van onze stichting goed beheerd worden. U beheert eigenlijk een
kas/bankboek en bent op de wandeldag aanwezig om de bemensing op de starttafel van
kasgeld te voorzien en de kas af te sluiten. We kennen als stichting geen leden, dus geen
contributie inning. Dat bespaart veel administratief werk. Heeft u enige financiële achtergrond
en draagt u RS 80 een goed hart toe, meld u aan.
Gezocht: pijlers 15 km-route.

