Roelofarendsveen – 7 maart 2020
RS80 – Jaargang 2019 – 2020
Serie 40 – tocht 9 (399)
Parkoersbouwer: Hans Vernooij
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Rksv DOSR Sportpad 17 2371 PP Roelofarendsveen

Openbaar Vervoer
Neem de trein tot Leiden Centraal en dan bus 365 richting Schiphol of richting Leimuiden tot
Stationstraat, volg borden RS80.
Auto: Ga op de A4 richting Amsterdam, neem afslag 5 Roelofarendsveen, dan RA van
Alkemadelaan en volg borden tot start.
Navigatieadres
Voor de autoroute naar het startbureau kunt u dit adres aanhouden: Van Alkemadelaan 20, 2371
ES Roelofarendsveen.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Roelofarendsveen
De wandeling van vandaag start bij voetbalvereniging DOSR te Roelofarendsveen. Het dorp
Roelofarendsveen is één van de elf woonkernen van de gemeente Kaag en Braassem. We
wandelen vandaag ook door de dorpen Hoogmade, Oud Ade, Rijpwetering, Nieuwe Wetering en
Oude wetering, dorpen gelegen tussen het Braassemmermeer en de Kagerplassen.
In Roelofarendsveen passeert u de Watertoren (in de volksmond ‘de Tulp’) een grote blikvanger.
Deze toren met een lengte van 31,5 m is in de verre omtrek zichtbaar. In 1931 maakte de
bevolking van Roelofarendsveen midden in het dorp ruimhartig grond vrij voor een nieuw te
bouwen watertoren. Er werd gekozen voor een ontwerp zonder poespas. Precies zoals de
Veenders zelf zijn. De watertoren nam vierkant en robuust ruimte. Maar de watertoren nam niet
alleen, hij gaf ook terug. Een drinkwaterleiding, waaraan de toren 150 m3 wateropslag bood. Een
zegen voor de inwoners, die tot die tijd nog water dronken uit waterputten en sloten. En ook een
zegen voor de Tulpen, die in Roelofarendsveen al decennia lang massaal geteeld worden. Toen
nog in dezelfde veengrond als waarin het fundament van de Veense Watertoren staat. Later in
waterbakken, gevuld met water uit het waterleidingnet. Zo ontstond een oersterke band tussen de
toren en de Tulp. Sinds 1986 gesymboliseerd door de vier rode tulpen op de toren, waarmee de
watertoren Roelofarendsveen landelijke bekendheid geeft als ‘Bloem van de Randstad’.
De gemeente Kaag en Braassem is de noordelijkste gemeente van de provincie Zuid Holland,
ontstaan op 1 januari 2009 en telt 27.000 inwoners. De wiekvorm van het logo van de gemeente
verwijst naar de 20 molens die in deze gemeente staan. U kunt er vandaag zeker 7 van zien. In
Roelofarendsveen kunt u ‘de Veendermolen’ op afstand zien. Deze ronde, stenen grondzeiler
stamt uit 1830 en ligt aan de Wijde Aa in Roelofarendsveen. In Hoogmade staat ‘de Wipmolen’ uit
1640, gebruikt om de Grospolder te bemalen. Tot 1956 is deze molen in gebruik geweest.
Als u naar Oud Ade loopt kunt u op afstand ‘de Akkerslootmolen’ zien. Dit is een achtkante, riet
gedekte grondzeiler uit het jaar 1793. De molen kan worden ingezet om de Akkersloot-, Hertogs-,
en Blijverspolder te bemalen. Als u vervolgens Oud Ade inloopt loopt u langs ‘de Vrouw
Vennemolen’. Deze dateert uit de 17e eeuw en werd in 1835 grotendeels vernieuwd. De wipmolen
met rood geschilderd bovenhuis kan worden ingezet om de Vrouw Vennepolder te bemalen. ‘De
Vrouw Vennemolen’ is één van de mooiste wipmolens in Kaag en Braassem en heeft een hoge
landschappelijke waarde.
In Rijpwetering loopt u langs ‘de Lijkermolens nr. 1 en 2’, een uniek duo. Het zijn de enige
twaalfkante stenen molens in Nederland. De twee grondzeilers waren in 1780 gebouwd om een
ontveende plas (de huidige Venner- en Lijkerpolder) droog te malen. In Oude Wetering loopt u
langs ‘de Googermolen’ uit 1717. Deze molen is gebouwd om de Googerpolder te bemalen.
Kortom u wandelt vandaag 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.

Terugblik Woerden
De weergoden bleken ons vandaag goed gezind, er scheen zelfs een waterig zonnetje in de
middag. Velen van u (580 wandelaars) hebben van de mooie route die Ton van Elst heeft gemaakt
kunnen genieten. Het was zijn debuut als routebouwer. Wij mochten vele complimenten ontvangen
over de route waarvoor dank!
Volgende JUBILEUM! wandeltocht – Leidschendam – 21 maart 2020
Sportcafe De Fluit, Fluitpolderplein 3, 2262 ED Leidschendam
Het is dan een feestelijke dag die we met twee cadeautjes vieren. Het eerste cadeau is een route
van 40 km! Het tweede is nog een verrassing….
De 40 km route is dit keer zo opgebouwd dat de wandelaars eerst 15 km lopen en daarna 25 km.
Wandelaars die 15 km lopen wandelen alleen de 15, wandelaars die kiezen voor de 25 lopen
alleen de 25 km.
Het eerste stuk gaat door Leidschendam en door verschillende parken, daarna naar het kanaal de
Vliet en langs molen De Salamander. Dan is er in Voorschoten een rust met een speciale koffiekar.
Na de rust mag de 15 km door de tuinen van Kasteel Duivenvoorde, prachtig om te zien en daarna
naar de finish waar de 40-km lopers een rust hebben en dan verder met de route gaan.
De 25 km-lopers gaan eerst gewoon door Leidschendam, langs het winkelcentrum en daarna door
het Zijdepark. Daarna gaan we naar de andere kant van het spoor en lopen door de groene strook
met zijn volkstuintjes langs het spoor. We zien ook de Nieuwe Veenmolen en gaan daarna over
een mooi paadje langs een sloot in de richting van Huis ten Bosch. De route gaat door het Haagse
Bos met zijn vele vijvertjes. We wandelen daarna door de Nassaubuurt en we lopen door Oostduin
en Arendsdorp.
Oostduin en Arendsdorp vormen een bijzonder natuurgebied tussen de bebouwing. Van het oude
landgoedkarakter is weinig meer over. Behalve een herinnering, oude bomen en een paar kleine
gebouwen, zoals de theekoepel. Rust bij Koninklijke HC & VV en daarna over een leuk paadje
naar en door Clingendael.
Daarna lopen we door Duinzigt en gaan over de Waalsdorpervlakte en zien de Bourdonklok.
Dan door Groenendaal en daar is een rust bij SVC ’08. Hier kunnen we heerlijk zitten voor een
soepje en voor de 40 km lopers zullen het andere drankjes zijn. Daarna lopen we terug door de
Landgoederen Clingendael en Oosterbeek. Daarna lopen we door het Haagse Bos en lopen langs
paleis Huis ten Bosch, waar Koning Prins Willem Alexander woonachtig is. Een van de duurdere
wijken van Den Haag is ook een onderdeel van de route.
Lief en leed
Bij onze parkoersbouwer van Dordrecht, Joop Voor den Dag is darmkanker geconstateerd met
uitzaaien buiten de darmen. Wij leven met hem mee en mocht u hem een hart onder de riem willen
steken, stuur dan een kaartje naar Joop Voor den Dag, Graveerstift 77, 3328 KM Dordrecht.
Beloningen
Denkt u er aan vooruit te betalen voor de beloningen en te controleren of u voor de juiste afstand
staat geregistreerd. Het is al weer de 9e wandeltocht en is het de laatste mogelijkheid vooruit te
betalen. Daarna worden de bekers besteld.
Programmaboekjes
We hebben weer nieuwe programmaboekjes liggen voor het volgende winterwandelseizoen. Deze
liggen klaar voor u om te zien waar we volgend seizoen een wandeltocht gepland hebben. U kunt
de folder vinden op de inschrijftafel.
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.

