Woerden – 15 februari 2020
RS80 – Jaargang 2019 – 2020
Serie 40 – tocht 8 (398)
Parkoersbouwer: Ton van Elst
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Brediushonk, Kievitstraat 40, 3443 BG Woerden

Openbaar Vervoer
Trein: station Woerden volg pijlen tot start
Auto: A12 afsl Woerden N204 – C aanhouden – borden tot start
Informatie over de Wandeltocht vanuit Woerden
Woerden stamt uit de Romeinse tijd, toen rond 41 na Chr het Castellum Laurium op deze
plek werd gesticht, op een natuurlijke hoogte. Dit Castellum was een legerplaats langs de
noordgrens van het Romeinse Rijk, die gevormd werd door de Rijn, tegenwoordig Oude Rijn.
Laurium is in gebruik geweest tot omstreeks 270. Er is een aantal Romeinse schepen in
Woerden gevonden, en een replica wordt sinds 2009 gebruikt voor rondvaarten.
Men leefde toen van jagen, vissen en het verzamelen van voedsel. De bevolking behoorde
tot de stammen van de Cananefaten en de Bataven en woonden op de hooggelegen
rivierkleigronden langs de Rijn, die toentertijd een veel woestere rivier was met een veel
breder stroomgebied dan tegenwoordig. Wij wandelen vandaag langs de Oude Rijn waarvan
circa 6 km over de Koninklijke weg. Deze LAW (Lange Afstand Wandelpad) van 170 km
loopt van Paleis Noordeinde in Den Haag naar Paleis het Loo in Apeldoorn en is herkenbaar
aan een rood-wit-blauwe stikker met oranje kroon. Het is het langste wandelpad dat volledig
toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Beide afstanden gaan langs
dierenweide Kukele-Boe naast het Brediushonk rechtsaf het landgoed Bredius in. De 15 km
gaat daarna linksaf het landgoed door en over de Oude Rijn via het station langs het
voormalig Defensie eiland naar de Rijnkade. De 25 km gaat door het landgoed naar de
uitgang en dan langs de begraafplaats op de Hogewal en Watertoren naar de Rijnkade.
De watertoren in Woerden is ontworpen door architect Jan Schotel en gebouwd in 19051906. De toren werd gebouwd na het aanleggen van de waterleiding in 1903. De watertoren
heeft een hoogte van 27 - 28 meter en één waterreservoir met een inhoud van 75 m³. Vanaf
daar gaan beide afstanden langs de Oude Rijn naar Nieuwerbrug voor de koffierust in
dorpshuis het Wierickehuis. Nieuwerbrug is gesticht in 1651 en heeft de enige Tolbrug van
Nederland. Naast de Tolbrug bevindt zich de eeuwfeesttoren deze is gebouwd 100 jaar
nadat Napoleon weg was uit Nederland (1914). Na de rust gaat de 15 km over de Tolbrug,
via het Rietveld naar rivier de Grecht in de volksmond ook wel Greft genoemd. Deze loopt
van de Oude Rijn tot de Kromme Mijdrecht (8.5 km). De Grecht werd aan het einde van de14
eeuw gegraven en diende voor ontwatering van het omringende polderland. Met het
handbediende pontje gaan we de Grecht over en vervolgen de route tot aan het
Brediushonk.
De 25 km gaat via de Korte Waarder richting Waarder. Voorbij rotondes en tunnel onder de
A12 naar het Dorp langs de Hervormde Kerk en via het middeleeuwse Kerkelaantje door het
Groene Hart naar de Oosteinderpolder en de horecarust in restaurant de Dijketelg. Na de
rust gaan we via Diemerbroek en het Zwartedijkje terug naar Woerden en via Station
Woerden naar het Brediushonk.

Terugblik Capelle a/d IJssel
Onze vorige wandeltocht vertrok vanuit Capelle aan den IJssel. John had er een mooie route
van gemaakt. We hebben heerlijk kunnen zitten bij de rusten. Vooral bij de Golfclub heb ik
van allles voorbij zien komen en toch nog een uitsmijter besteld. Natuurlijk veel langer
gezeten dan de bedoeling was, maar dat gaf niet. Vervolgens kregen we het mooie
plankenpaadje in Hitland met ‘een beetje blub blub’. Daarna gingen we weer terug via het
Schollebos.
Volgende wandeltocht – Roelofarendsveen – 7 maart 2020
Rksv DOSR Sportpad 17 2371 PP Roelofarendsveen
U gaat wandelen door verschillende polders van de gemeente Kaag en Braassem die in de
laatste drie eeuwen zijn drooggelegd door veel verschillende molens om vooral de land- en
tuinbouw mogelijk te maken. Tijdens de wandeling kunt u 7 molens bewonderen. Dit is al
weer de 9e wandeltocht in onze jubileumserie, dat betekent voor ons dat het seizoen voorbij
vliegt. We starten hier voor het eerst en Hans Vernooij heeft er een mooie route van
gemaakt.
Leidschendam – 21 maart 2020 – 400ste wandeltocht
We starten vanuit Sportcafé Restaurant de Fluit, Fluitpolderplein 3, 2262 ED Leidschendam.
Dit is onze 400ste wandeltocht. De route is prachtig en we hebben er een 40 bij omdat dit
onze 40e Serie is. Auke heeft er een verrassend mooie route van gemaakt die bestaat uit 15,
25 en 40 km. De wandelaars op de 40 km starten om 8.00 uur. Wandelaars kunnen zich
inschrijven vanaf 7.30 uur. Loopt u 15 of 25 km? Dan kunt u starten vanaf 9.00 uur.
De verschillen zitten erin vanwege de afspraken met de rustgelegenheden en de tijd die u
nodig hebt om te wandelen. Aansluitend aan de wandeltocht worden de pijlen opgehaald.
Komt u terug van de wandeltocht? Dan worden de bekers uitgereikt en krijgt u een
cadeautje. Meer informatie over deze wandeltocht zult u aantreffen in de Nieuwtjes voor
Leidschendam. Wilt u van te voren een indruk krijgen van de wandeltocht? Kijk gerust even
op de site. Zoals u al weet hebben we per wandeltocht een preview met foto’s staan dit we
gemaakt hebben tijdens het voorlopen van deze wandeltocht.
Programmaboekje
In Woerden krijgt u na de wandeltocht ons programmaboekje voor het volgende seizoen.
Dan kunt u zien naar welke plaatsen wij het volgende winterwandelseizoen zullen gaan.
Beloningen
Denkt u er aan vooruit te betalen voor de beloningen en te controleren of u voor de juiste
afstand staat geregistreerrd. Het is al weer de 8e wandeltocht en bij de 9e wandeltocht is het
de laatste mogelijkheid vooruit te betalen. Daarna worden de bekers besteld.
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.

