Pijnacker – 21 december 2019
RS80 – Jaargang 2019 – 2020
Serie 40 – tocht 5 (395)
Parkoersbouwer: Ineke Gerritsjans
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Het Parochiehuis Oostlaan 38a, 2641 DL Pijnacker

Openbaar Vervoer
Trein: Station Den Haag Centrum of Rotterdam Centrum, daarna met Metro E tot station Pijnacker
Centrum, volg pijlen tot start. Het Parochiehuis ligt vlak naast het station.
Auto: Neem vanaf de A12 afslag 7 richting Zoetermeer/Pijnacker, ga op de rotonde RD (N470) ri
Pijnacker of A13 – afsl 10 ri Pijnacker (N470). Volg daarna de borden van RS80.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Pijnacker
Wij starten vandaag in het Parochiehuis dat vlakbij het station Pijnacker-Centrum is gelegen, we hoeven
alleen de Oostlaan maar over te steken en zijn bij de start.
Pijnacker
Pijnacker is centraal gelegen tussen Rotterdam en Den haag, maar ook tussen Delft en Zoetermeer. De
naam Pijnacker is van 1222.
De route vanuit Pijnacker gaat dit keer een andere kant op. We lopen eerst door de wijken Klapwijk en
Tolhek. Daarna lopen we door de Groenzoom gelegen aan de oostzijde van Pijnacker. Het is een
waterrijk gebied omdat het tevens dient als waterberging. De Groenzoom is een gebied met nieuwe
natuur. Er bevinden zich inmiddels vele vogelsoorten en het gebied is al een paar keer bezocht door
vogelaars. Ze hebben daar lepelaars en een zwarte Ibis aangetroffen. Na dit gebied lopen we richting
Zoetermeer, we hebben een rustgelegenheid bij Zwembad de Veur.
Zoetermeer
Uit opgravingen van de Archeologische Werkgroep Zoetermeer blijkt dat in de 13de eeuw al sprake was
van bewoning aan de dorpstraat in Zoetermeer. Vanaf de 17de eeuw zijn eerst het Soetermeerse meer
(1616) en vervolgens de overige waterpartijen ingepolderd en verkaveld. De polder waar de huidige
wijken Buytenwegh en De Leyens zich bevinden werd in 1770 opnieuw drooggelegd.
Zoetermeer is lang als dorp blijven bestaan. In 1962 werd Zoetermeer aangewezen als groeikern van
Den Haag. In korte tijd is het dorp Zoetermeer in inwoneraantal uitgegroeid tot de derde gemeente van
de provincie Zuid-Holland. In de volksmond wordt Zoetermeer 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 Balij
De Balij is 380 hectare groot en bestaat overwegend uit bos dat varieert in beplanting en dichtheid. De
kern van het gebied is een natuurbos van ca. 80 hectare. De andere 300 hectaren hebben een
drieledige functie: houtproductie, natuur en recreatie. Het Floriadebos is omgevormd tot een bos met
natuurlijke uitstraling. Dit natuurgebied dateert uit de periode dat de Floriade is aangelegd (1991/1992).
Daarna is het getransformeerd naar een mooi bosrijk gebied. De route van de 15 km gaat na De Balij
terug naar de start. De 25 mag nog even genieten van de natuur in Pijnacker en vervolgt de navolgende
route.
Na het Balijbos gaan we onder het spoor door naar een stukje nieuwe natuur tussen Pijnacker en
Nootdorp. Het is vrij recent aangelegd en heet Wandelbos Laakweg.
Ook dit gebied dient net als de Groenzoom als waterberging.
De natuur moet zich nog ontwikkelen en wordt met de jaren mooier en volwassener.
Na dit gebied steken we de Oudeweg over. Let op met oversteken.

We lopen naar de Dobbeplas en hebben een rust bij restaurant Buytenhout, met mooi weer kun je hier
heerlijk op een terrasje zitten en dat wij ook hebben gedaan tijdens het voorlopen van deze route.
Gezien het feit dat deze route in december wordt gelopen zit dit er nu niet in. Binnen is nog genoeg
ruimte om lekker te kunnen zitten. Na de rust gaan we langs de Dobbeplas en daarna door het
Bieslandse Bos.
Dobbeplas
De Dobbeplas heeft een oppervlakte van 64 hectare en wordt beheerd door Natuur- en Recreatieschap
Dobbeplas. Het is gelegen tussen het Bieslandse Bos en de Balij. Er is een fietsheuvel aangelegd,
specifiek voor de wereldbekerwedstrijden veldrijden die destijds zijn gehouden in Pijnacker.
Bieslandse Bos
Het Bieslandse Bos heeft een oppervlakte van ongeveer 200 hectare. Het gebied is relatief jong. Pas
halverwege de jaren tachtig is begonnen met het graven van ondiepe waterpartijen met flauwe oevers.
In een klein maar bijzonder deel van het gebied, werden toen boom- en struiksoorten die van natte
gronden houden geplant. Bijvoorbeeld de wilg, els en es. Door spontane vestiging van andere bomen en
struiken is het Bieslandse Bos uitgegroeid tot een bosrijk gebied met open ruimtes. Het Bieslandse Bos
is bijzonder vogelrijk en heerlijk om doorheen te wandelen.
We lopen daarna een stukje langs het Delftse Hout en gaan daarna linksaf en door weer een heel mooi
stukje natuur waar we alleen maar langs mogen lopen. Dit is ook onderdeel van het Bieslandse Bos. Het
gebied is lager gelegen dan de omringende weilanden. Er is hier turf gestoken. Het vele water dat in de
diepere delen staat zorgt voor een moerassig karakter. hier zijn veel vogels te vinden die het uitstekend
naar hun zin hebben.
Vervolgens lopen we door Pijnacker naar onze finish bij het Parochiehuis
Terugblik Wassenaar
Het was een route die door de vele landgoederen, langs mooie huizen en parken die Wassenaar rijk is.
We mochten vele complimenten ontvangen over de geboden wandeling vandaag en het mooie
wandelweer resulteerde in een hoog bezoekers aantal (602 deelnemers) waar we erg blij mee zijn.
Volgende wandeltocht – Scheveningen – 11 januari 2020
SVV Scheveningen Laan van Poot 38c 2566EC Den Haag
De route vanuit Scheveningen gaat door het Westduinpark, Kijkduin, langs de puinduinen en de
golfbaan. We hebben een rust bij sv Die Haghe in Ockenburg.
De 15 km-route gaat daarna terug naar de start. De 25 km wandelaars lopen verder door Ockenburg,
het Hyacintenbos, gaan naar Monster en lopen over het strand terug naar Den Haag langs de
Zandmotor. Voor de wandelaars die het strand te zwaar vinden is er een alternatieve route die
gemakkelijker loopt. De 2e rust voor de 25 is ook weer bij sv Die Haghe. Daarna gaan ze dezelfde route
terug als de 15 km we lopen door de bosjes van Pex en terug naar svv Scheveningen
Mededelingen
Sinds kort hebben wij aan de start de mogelijkheid om met een pinpas te betalen, zowel voor
beloninglopers als niet beloninglopers. Dit is alleen de inschrijfmogelijkheid naast die van beloninglopers.
Tiny Buitenhuis wil alle mensen die een kaartje hebben verstuurd bedanken.
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot 16.00 uur bereikbaar
onder nummer 06 1251 5917 . (ook whatsapp). 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.

