Leiden – 12 okt 2019
RS80 – Jaargang 2019 – 2020
Serie 40 – tocht 2 (392)
Parkoersbouwers: Cora en Frank
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: LVV Lugdunum, Oegstgeesterweg 2, 2334 BZ Leiden
Openbaar Vervoer
Trein: Leiden Centraal Bus 187 (ri Oegstgeest) halte Zweilandlaan, volg daarna pijlen RS80
tot de start.
Auto: A4 ri Amsterdam – Afsl. 6 Hoogmade, N446 ri Leiden – borden RS80
Informatie over de Wandeltocht vanuit Leiden
Een wandeling met als thema: Leiden tussen oud en nieuw.
Dat is wat ons is opgevallen bij het maken van deze wandeltocht als startplaats de
historische stad Leiden.
Een stad die niet oud kan blijven natuurlijk. Er vindt restauratie plaats, vervanging van wat
eens bij de stad hoorde maar in onmin is geraakt (zoals de Groenoordhallen, het slachthuis,
zigeunerkamp, telefooncentrale, wasserijen) maar ook uitbreiding van de stad.
Vandaag zien we hier heel veel voorbeelden van. Kortom een flinke combinatie van oud naar
nieuw in Leiden.
Nieuw zijn ook de muurgedichten. Leiden was de eerste stad die hiermee begon. Inmiddels
zijn er meer dan 110 gedichten. Kijk goed om je heen. Voor de liefhebber ligt er na de
wandeling een brochure klaar met meer informatie en een fietsroute langs de
muurgedichten.
We starten aan de rand van Leiden bij Oegstgeest. Vanwege de herfstkleuren beginnen we
met een stukje natuur voordat we op weg gaan naar het oude en nieuwe Leiden.
We krijgen zicht op de uitbreiding aan de rand van de stad, een stuk vernieuwing waar eerst
de Groenoordhallen met veehallen hebben gestaan, waarna we lopen door de Merenwijk.
Deze wijk is gebouwd tussen 1970 en 1980 in de Broek- en Simontjespolder. Park Merenwijk
en de Broekweg herinneren aan het oude polderlandschap. Deze polderweg is nu fietspad
en wordt aan weerszijden geflankeerd door een sloot en lage wilgen.
Via mooie paden en uitzichten lopen we langs de rand van deze wijk naar het eerste rustpunt
bij v.v. Roodenburg.
Van daaruit gaan we verder naar het oude en nieuwe gedeelte van de stad. Waar ooit het
slachthuis heeft gestaan, staan nu prachtige nieuwe woningen tussen de kleine
arbeiderswoningen van weleer.
Al snel volgt de splitsing van de 15 en 25 km. De 25 km gaat verder met de wandeling en
gaat door parken, langs singels, grachten en straatjes van de stad op weg in de richting van
bovengenoemde splitsing/samenkomst.
Wie goed kijkt ziet natuurlijk veel nieuwe gebouwen geplaatst tussen het mooie oude

wat de stad Leiden te bieden heeft. Er is nog een leuk rustpunt bij Grand café ‘de Vriend’ aan
de rand van een van de singels.
We hopen dat het een mooie stadse wandeling is geworden. Niet zo gek hè, dat de
Leienaars trots zijn op hun stad met al die mooie grachten, monumenten, evenementen
(lakenfeesten, 3 oktoberfeest, Werfpop) en vooral mensen. Ook Jochem Myjer is een
Leidenaar. Wie kan er mooier dan hij laten zien hoe leuk hun Sleutelstad is.
Kijk zelf naar zijn filmpje op You Tube en zing mee...., LaLaLa Leiden!
Terugblik De Lier
Vanuit de voetbalkantine van v.v. Lyra in De Lier liepen 256 wandelaars de eerste
wandeldag van serie 40. Door het herfstachtige karakter liep het niet storm maar
desondanks hebben de wandelaars zich prima vermaakt op de Westlandse wandelpaden.
En het weer viel al met al best mee, getuige de foto’s!
Volgende wandeltocht – Rhoon – 2 nov 2019
Sporthal Rhoon, stationsstraat 1a, 3161 GH Rhoon
Onze volgende wandeltocht is op 2 november vanuit Sporthal Rhoon en gaat in de richting
het Kasteel van Rhoon, door het Valkensteinse bos richting Poortugaal, door de Hoogvlietse
wijk, Zalmplaat richting Boomgaardshoek en de dijk langs de Oude Maas, de jachthaven van
Rhoon en door de Rhoonse Grienden. We komen aan in de dorpskern van Rhoon om
richting het viaduct te lopen over de Groene Kruisweg om dan aan het einde te komen van
de route. De 15 km gaat via Poortugaal, Zalmplaat en de dijk langs de Oude Maas naar de
Rhoonse Grienden om dan ook via het viaduct over de Groene Kruisweg terug te keren.
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.

