Wassenaar – 16 november 2019
RS80 – Jaargang 2019 – 2020
Serie 40 – tocht 4 (394)
Parkoersbouwers: Auke Jansma
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: vv Blauw Zwart, Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ Wassenaar.

Openbaar Vervoer
Trein: Station Den Haag Centraal, bus 90 ri Lisse tot halte Duinrell/Mansveltkade.
Auto: Vanuit Utrecht (A12) ri Den Haag; op het Prins Clausplein RA A4 ri Amsterdam; Afslag
8 ri Leidschendam (N14) ri Wassenaar; RA ri Wassenaar (N44 of A44) – LA ri Duinrell – volg
borden tot start.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Wassenaar
Wassenaar bestaat uit een dorpskern met daaromheen een bosrijke omgeving met villa's en
landhuizen. Vele hiervan zijn vanouds buitenplaatsen, zomerverblijven voor welgestelde
stedelingen. Behalve aan veel vermogende bewoners bieden deze onderdak aan bedrijven en
consulaten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben tot begin 2019 een woning op
het landgoed Eikenhorst bewoond. Het landgoed Duinrell is in gebruik als pretpark. Ook renbaan
Duindigt, de enige overgebleven grasrenbaan in Nederland, ligt in Wassenaar.
In het centrum van Wassenaar staat de oude dorpskerk die deels uit de 12e eeuw dateert, en
deels in de 16e eeuw werd opgebouwd na vernielingen in het begin van de Tachtigjarige oorlog.
In deze kerk werd Prinses der Nederlanden Alexia gedoopt. Naast een klein aantal oude
dorpshuizen staat er ook de achttiende-eeuwse windmolen Windlust.
De route loopt eerst een stukje door noordelijk Wassenaar om vervolgens ten zuiden van
Wassenaar door en langs verschillende landgoederen te komen.
Lange tijd bleef Wassenaar een klein dorp. Aan het einde van de middeleeuwen liep vanuit
Wassenaar een weg naar het aan zee gelegen, in 1396 gestichte en in de 16e eeuw weer
verdwenen zeedorp Berkheide.
In de 16e eeuw (rond 1573-74) werd Wassenaar grotendeels vernietigd door inwoners van Leiden
die wilden voorkomen dat Spaanse troepen hun intrek in Wassenaar zouden nemen.
Het lijkt dit keer op een Landgoederen route, want we komen door 5 landgoederen en een
tweetal parken die de naam Landgoed naar ons idee waard zouden zijn. Zo beginnen we met de
route in noordelijke richting langs de randen van de bebouwing van Wassenaar. Daarna lopen we
in zuidelijke richting en komen we door aardig wat landgoederen. Dit keer hebben we eens de
moeite genomen ze op een rijtje te zetten. We gaan eerst door Park de Paauw waar u het statige
Raadhuis ziet staan, een gebouw uit 1855. In de vijver ziet u een mooi beeld verrijzen, de
Baadster, gemaakt door Carla Rutgers in 1995.
Daarna hebben we een rust bij de Warenar, die zien het helemaal zitten om ons te ontvangen
ook al zouden er 600 wandelaars komen, u kunt hier genieten van koffie of thee met koeken of
gebak. Daarna lopen we weer door en gaan door de Landgoederen Beukhage, de Hartenkamp
en Meyland. Dan krijgen we een splitsing van de 15 en 25 km-route, de 25 km loopt een lusje en
gaat door Park Rust en Vreugd, bijna bij al onze wandelaars een vertrouwd park om doorheen te
lopen, vervolgens gaan we door Landgoed Wittenburg en Landgoed Beukenhorst.
De tweede rust is te vinden in Kerkehout bij SV Wassenaar op ruim 18 km, hier is het iets kleiner
maar er zal een heerlijke kom soep klaar staan voor onze wandelaars.
Daarna komen de 15 en 25 weer bij elkaar en gaan in noordelijke richting, door het centrum van
Wassenaar en terug naar de start.

Terugblik Rhoon
De slechte weersvoorspelling weerhield de wandelaars niet om naar Rhoon af te reizen. Wij
hebben hen een afwisselend parcours aangeboden van bos, graspaadjes en dijkjes waarvan
420 wandelaars mochten genieten.
Volgende wandeltocht – Pijnacker – 21 december 2019
Het Parochiehuis Oostlaan 38a 2641 DL Pijnacker
Onze volgende wandeltocht is op 21 december vanuit Het Parochiehuis te Pijnacker.
Deze wandeltocht gaat door de Groenzoom, gelegen aan de oostzijde van Pijnacker. Het is
een gebied met nieuwe natuur en waterrijk omdat het tevens dient als waterberging. We
lopen naar Zoetermeer, waar we de eerste rust hebben bij zwembad De Veur, ook wel met
een lichte zelfspot ‘Sweet Lake City’ genoemd, een vrije vertaling van de gemeentenaam. Na
de rust wandelen we door het Balijbos. De 15 gaat daarna naar de finish en de 25 km
vervolgt de route door het vrij recent aangelegde Wandelbos Laakweg. Het is gelegen
tussen Pijnacker en Nootdorp. Vervolgens lopen we langs de Dobbeplas en door het
Bieslandse Bos. We nemen een heel klein stukje van het Delftse Hout mee en gaan dan via
Klein Delfgauw door het Bieslandse Bos en weer terug naar de finish.
Mededelingen
Bij dit startbureau kunt u de consumpties alleen met de pinpas betalen.
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.

