Capelle a/d IJssel – 25 jan 2020
RS80 – Jaargang 2019 – 2020
Serie 40 – tocht 7 (397)
Parkoersbouwers: John Kieboom
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: KCC Capelseweg 37, 2907XA Capelle a/d IJssel

Openbaar Vervoer
Trein: Capelle Schollevaar, bus 30 (richting station Alexander) tot halte Kodingdreef, volg
daarna onze pijlen naar de start.
Auto: A20 – ri Rotterdam, neem afslag 16 richting Capelle a/d IJssel en volg de RS80
borden tot de start.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Capelle a/d IJssel
Capelle aan den IJssel is een groene oase in de drukke Randstad. Het is in 2015
uitgeroepen tot de groenste gemeente van Nederland en daarna alleen nog maar groener
geworden. De titel van stichting Entente Florale werd in september 2015 uitgereikt tijdens de
Nationale Groendag.
Capelle is gelegen aan de rivier de Hollandse IJssel. De gemeente strekt zich uit langs deze
rivier tot aan de monding in de Nieuwe Maas. Tot halverwege de twintigste eeuw was
Capelle een klein dorp dat leefde van aan de rivier gerelateerde bedrijvigheid. De
getijdenwerking in de IJssel bleek bij de watersnood van 1953 een groot gevaar te zijn en in
1954 werd begonnen met de bouw van het eerste deltawerk, de Stormvloedkering Hollandse
IJssel, in combinatie met de bijbehorende Algerabrug die Capelle aan den IJssel verbindt
met Krimpen aan den IJssel. In 1958 werden deze voltooid.
Vanaf de jaren vijftig werd wijk na wijk gebouwd, die veelal werden bevolkt door
Rotterdammers. In 2001 is gestart met de laatste grote uitbreiding van Capelle aan den
IJssel, de woonwijk Fascinato.
De ruimtelijke opzet van Capelle aan den IJssel is enigszins ongebruikelijk voor een
Nederlandse gemeente. Hoewel de bebouwde kom als één kern wordt beschouwd, zijn het
er in feite meerdere. Deze kernen grenzen alle aan Rotterdam, maar zijn niet aan elkaar
gebouwd. Tussen het noordelijke deel, bestaande uit de wijk Schollevaar, en het zuidelijk
deel (Middelwatering/Oostgaarde) ligt het Schollebos. Tot slot ligt omsloten door de
gemeente Capelle op Rotterdams grondgebied het voormalige dorp Kralingse Veer.
De gemeente Capelle aan den IJssel kent enkele winkelcentra, waaronder De Koperwiek,
De Terp, Slotplein en de Picassopassage (voorheen de Scholver). Rond de Koperwiek, het
grootste winkelcentrum, is een nieuw stadscentrum ontstaan, met een theater, de bibliotheek
en het gemeentehuis. Veel van de ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren zullen
plaatsvinden, vinden in dit gebied plaats.
Zowel de 15 als de 25 km is een autoluw parcours. We wandelen vanaf de start naar het
Capelse Schollebos dat is aangelegd in de zeventiger jaren toen ook de wijk Schollevaar uit
de grond werd gestampt. De wijk heeft zelfs een eigen treinstation, station Capelle
Schollevaar.
In het Schollebos worden veel activiteiten gerealiseerd. Sport en spel, muziekevenementen,
ridderspelen etc. De 25 km-lopers gaan richting Nesselande en de Zevenhuizerplas.

Hier komen de 25 km-lopers bij “Lake 7” voor een koffiebreak.
Nesselande heeft een 800 meter lange boulevard gelegen naast het strand van de
Zevenhuizerplas. De Zevenhuizerplas is een door zandwinning kunstmatig aangelegd
nederlands meer ten oosten van de rivier de Rotte. Hij doet dienst als recreatieplas en
samen met de directe omgeving vormt het een recreatiegebied. Het water maakt deel uit van
het Recreatieschap Nesselande.
De Zevenhuizerplas valt grotendeels onder de gemeente Rotterdam, alleen het meest
westelijke gedeelte behoort toe aan de gemeente Zuidplas. Het ligt ten oosten van de
buurtschap Oud Verlaat (gemeente Zuidplas), ten noorden van de Rotterdamse wijk
Zevenkamp, ten westen van de Rotterdamse wijk Nesselande en ten zuiden van het dorp
Zevenhuizen. Aan dit dorp dankt het zijn naam. In de zomer waan je je aan de Spaanse kust.
Richting Hitland komen we (15 en 25 km) bij de Golfbaan, prachtig gelegen in een
natuurgebied waar we in september en oktober de paddenstoelen kunnen bewonderen. Er
zijn door de biologen 80 soorten waargenomen waaronder voor de kenners onder U de
Elzenmelkzwam en het Spiraea vlieskelkje. Er huizen vele vogelsoorten en niet te vergeten
de fazant.
In het restaurant van Golfbaan “Hitland” hebben we een rust. Wandelend richting de finish
steken we ook de ’s Gravenweg over. De ’s Gravenweg was de oudste verbindingsweg
tussen Rotterdam en Gouda en van deze weg komt het gezegde “Zo oud als de weg naar
Krallingen”.
Terugblik Scheveningen
De kerstcalorieën werden er bij ons massaal afgelopen, maar liefst 604 wandelaars hebben
genoten van de route door Scheveningen, de duinen van Kijkduin (of het strand) en door
Loosduinen. Een mooie maar ook pittige wandeltocht door de vele heuveltjes en dalen en de
mooie bospaadjes. Kortom: een groot succes waar we weer met z’n allen blij mee zijn!
Volgende wandeltocht – Woerden – 15 februari 2020
Brediushonk, Kievitstraat 40 3443BG Woerden
De route gaat langs de Oude Rijn, een stukje van de LAW Koninklijke Route. We lopen langs
een oude watertoren uit 1906 van 28 meter hoog. Door Nieuwerbrug met een pauze in het
dorpshuis. Met het handbediende pontje mogen de 15-km lopers over de Grecht en terug
naar Woerden. De 25-km lopers via de Korte Waarder ri Waarder. Zij hebben een rust in
restaurant de Dijketelg. Via Diemerbroek en het Zwartsluisje via het station Woerden terug
naar het Brediushonk.
Mededelingen
Dit keer is het bij beide rustgelegenheden niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen. Bij
Hitland mag de hond niet mee naar binnen. Het is wel toegestaan om te rusten op het terras
buiten met de hond.
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.

