Rhoon – 2 nov 2019
RS80 – Jaargang 2019 – 2020
Serie 40 – tocht 3 (393)
Parkoersbouwers: Arie Jacob van Nielen, Cees den Otter en Arie Hooimeijer
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Sporthal Rhoon, Stationsstraat 1a, 3161 GH Rhoon. Omdat deze locatie niet juist op
de navigatieapparatuur wordt weergegeven adviseren wij u Stationsstraat 57, 3161 GH Rhoon aan
te houden.
Openbaar Vervoer
Trein: Rotterdam Centraal metro D richting de Akkers, uitstappen bij halte Rhoon.
Auto: A15 zuidelijke rondweg R’dam, u neemt afslag 19 Rhoon S102, gaat RA Rhoon noord, LA na
tunneltje Stationsstraat. Na afslag 19 Rhoon kunt u vertrouwen op de aanwijzingsborden van RS80.
Parkeren
Het parkeerterrein vlak voor de sporthal is afgesloten wegens bouwwerkzaamheden. In de
omgeving zijn wel parkeerterreinen. De buurtpreventie verzorgt de parkeerbegeleiding, waarvoor
dank. We mogen parkeren bij het naastgelegen bedrijf APL logistics, Stationsstraat 57, 3161 GH
Rhoon, het voormalig rouwcentrum dat op dit moment te koop staat, achter het Wapen van Rhoon
en bij Kasteel Rhoon.
Informatie over de wandeltocht vanuit Rhoon
Onze wandeling vanuit Sporthal Rhoon begint met een rondje om het park waar het Kasteel van
Rhoon staat. De geschiedenis van het dorp Rhoon begint in 1199 toen Biggo van Duyveland een
plaat in de Oude Maas als leengoed ter beschikking kreeg. Van Duyveland liet deze plaat indijken
waardoor een stukje land werd veiliggesteld voor het wassende rivierwater. De bouw van een
kasteel was zijn volgende stap. Van dit kasteel is niets meer over, want het huidige kasteel is na de
St. Elizabeth vloed van 1421 gebouwd. Na deze vloed is ook de kerk en het Wapen van Rhoon
(vroeger genaamd het Huis te Pendrecht) gebouwd. Deze gebouwen markeerden het centrum van
Rhoon.
Poortugaal werd al bewoond in de vijfde en vierde eeuw voor Christus. De bewoners werden
verjaagd door de sterke getijdewerking in de kreek waaraan ze woonden. De Romeinen probeerden
zich in de tweede eeuw na Christus op dezelfde plek te vestigen, maar hielden het in het midden
van de derde eeuw voor gezien.
Het duurde tot omstreeks de negende eeuw alvorens de mens zich wederom in Poortugaal
vestigde. Rond 1170 begonnen de bewoners van Poortugaal zichzelf te beschermen tegen de rivier
door dijken aan te leggen. Er ontstond een ringpolder van ongeveer 95 ha. Het centrum van deze
polder werd in eerste instantie gevormd door een houten huis, een houten toren en een houten
kerkje. Tegen de zuidelijke dijk woonden de mensen zonder eigen land. Zij vormden daarmee het
dorp Poortugaal. De houten kerk is in het begin van de dertiende eeuw vervangen door een
bakstenen kerk. Omdat de kerk de hofkerk was van de adellijke heer die niet in het dorp woonde,
kreeg de kerk zijn uitzonderlijke ligging buiten het dorp.
Vervolgens loopt de route door park Valckesteijn. In het begin van de veertiende eeuw werd kasteel
Valckesteijn gebouwd. Het kasteel had een belangrijke militaire waarde en was bovendien een
gevangenis. In de negentiende eeuw is het kasteel gesloopt. Nu groeien op die plek bomen van bos
Valckesteijn. Net als Rhoon groeide ook Poortugaal gestaag in de loop van de eeuwen.

Na de Tweede Wereldoorlog kende Poortugaal een enorme groei. Hoogvliet werd deels op
Poortugaals grondgebied verder uitgebreid. We lopen door een wijk van Hoogvliet, de
Boomgaardshoek. Bij de gemeentelijke herindeling in 1985 waarbij Rhoon en Poortugaal werden
samengevoegd, zijn de grenzen opnieuw getrokken en zijn verschillende wijken toegevoegd aan het
grondgebied van Rotterdam.
Via de wijk Zalmplaat lopen wij richting de Oude Maas, en langs deze rivier lopen we richting de
jachthaven van Rhoon.
Natuurlijk ontbreken de Rhoonse Grienden niet in de route. De grienden zijn als cultuurland-schap
ontstaan door de behoefte aan wilgentakken in vroegere tijden. Buitendijks werden wilgen
aangeplant en regelmatig gesnoeid. Buiten het snoeiseizoen kon het gebied zich in alle rust
ontwikkelen. De huidige gebieden zijn dan ook een combinatie van geknotte wilgen, opschietend
groen, kreken met getijdenwerking en veel bijzondere planten en dieren. Elk seizoen biedt u een
wisselend schouwspel, het is altijd even schitterend. In de winter in al haar kaalte en in het voorjaar
wanneer het fluitenkruid de oevers uitbundig versiert.
Na de Grienden lopen we richting het centrum van Rhoon, langs het hertenkamp in het park aan de
Rijsdijk om vervolgens via het viaduct over de Groene Kruisweg aan te komen bij de finish in de
Sporthal.
Lief en leed
Tiny Buitenhuis, al jaren een vertrouwd gezicht achter het startbureau heeft op dit moment een
gezichtsverlamming waardoor ze een scheefhangend gezicht heeft en kan daardoor een paar keer
niet achter het startbureau zitten. Het is gelukkig tijdelijk van aard en in Scheveningen hoopt ze er
weer bij te zijn. Ze zal het leuk vinden een kaartje van u te ontvangen. Tiny Buitenhuis, Minister
Verschuurlaan 2, 2285 EZ Rijswijk. Liever geen onverwachts bezoek of telefoontjes, dit geeft extra
belasting terwijl zij alle energie nodig heeft om op te knappen.
Terugblik Leiden
Het slechte weerbericht heeft veel wandelaars niet weerhouden naar Leiden te komen voor een
schitterende stadswandeling door Leiden, 352 wandelaars hebben genoten van de route die Cora
en Frank hebben uitgezet.
Vooruitblik
Onze volgende wandeltocht is op 16 november vanuit Wassenaar. Vanuit de kantine van Blauw
Zwart lopen we richting het noorden van Wassenaar, door en langs verschillende landgoederen
waaronder de Eikenhorst waar ons koningspaar tot voor kort gewoond heeft. U zult verschillende
mooie landhuizen tegenkomen en een paar beeldhouwwerken zoals De Baadster bij het Raadhuis.
Mooie natuur en gebouwen wisselen elkaar af, kortom voor elk wat wils!
Mededelingen Wassenaar
In Wassenaar kunt u uw consumptie op de startlocatie alleen betalen met uw pinpas.
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau alleen op de
wandeldag 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.

