Schiedam – 19 sept t/m 4 okt 2020
RS80 – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 1 (401)
Parkoersbouwer: René Burger
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Margriethal Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam
Coronaregels
Wij verzoeken u ook al is deze tocht niet echt georganiseerd onderweg en bij de start- en horecarusten
rekening te houden met de 1,5 m afstandsregel en de hygiëneregels.
Deze wandeltocht kunt u lopen wanneer u maar wilt, neem voor de zekerheid eigen consumpties mee.
We vragen bij de rusten naar de openingstijden per tocht en geven dat aan in deze Nieuwtjes.
De beschrijving van de route begint vanaf de toegang van de startlocatie.
Horecarusten
Onze eerste Horecarust is bij Rksv Excelsior ’20. U bent welkom op zaterdag en zondag. Doordeweeks
kan ook met groepjes van 5 of 10, neem dan even contact op met Jan Wegman 06 – 51 07 64 37.
De tweede Horecarust is bij vv Vitesse Delft. Ze zijn geopend op woensdag en zaterdag.
Is de horecagelegenheid vol, loop dan s.v.p. door i.v.m. het risico op Corona, wat vml niet voor zal komen
omdat wandelaars ook doordeweeks op pad gaan.
Openbaar Vervoer:
Trein: Schiedam Centrum, metro B ri Hoek van Holland, uitstappen halte Schiedam Nieuwland.
Auto:
Vanuit Utrecht A20- ri Hoek van Holland, afslag 11 –ri Schiedam.
Vanuit Den Haag A4 – A20 Schiedam afslag 10- ri Schiedam Noord.
Terugblik vorig seizoen serie 40
Serie 40 eindigde voor ons allemaal zeer abrupt door de Corona crisis. 21 maart zou onze jubileumtocht
worden omdat wij dit jaar ons 40-jarig bestaan vieren. Hopelijk kunnen we de tocht in maart 2021 alsnog
lopen. Zo’n 4503 wandelaars hebben het afgelopen seizoen kunnen genieten van de mooie en
afwisselende wandeltochten waar wij erg blij mee zijn. Bij de laatste tocht in Roelofaarendsveen hadden
we zelfs een record aantal deelnemers, 819. Boven verwachting een mooi aantal. Hopelijk kunnen we de
komende serie weer zoveel wandelaars blij maken, echter vanwege de COVID-19 pandemie gaan we dit
op een andere manier dan u gewend bent realiseren. Wij gaan in ieder geval ons best doen om u een
mooie, nieuwe serie wandelingen aan te bieden. Meer details volgen later in een ander bericht.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Schiedam
We starten de 25 km route vanuit de Margriethal richting het zuiden van Schiedam.
Schiedam is gelegen tussen Rotterdam en Vlaardingen, oorspronkelijk aan de Schie en later ook aan de
Nieuwe Maas. De stad is wereldwijd bekend om haar jeneverproductie, de historische binnenstad heeft
historische havens (in andere Hollandse steden zouden die grachten heten) en de hoogste windmolens
ter wereld zoals de Noletmolen waar u langs loopt. (42,5 meter, inclusief de aerodynamische wieken 55
meter) en daarmee ook de hoogste van de zes Schiedamse molens. De molen is in 2005 neergezet door
de firma Nolet Distillary die hiermee een blikvanger heeft geplaatst, waarin buitenlandse gasten
ontvangen kunnen worden. De molen heeft ook een functie: hij maalt geen mout, zoals de meeste
Schiedamse molens ooit deden, maar wekt elektriciteit op ten behoeve van de distilleerderij. De
Noletmolen werd in mei 2006 in gebruik genomen.
De molen ziet eruit als een traditionele stellingmolen met Dekkerwieken, maar de wieken zijn voorzien
van een speciaal ontwikkeld stroomlijnsysteem, aangepast aan de ongewone functie. De molen werkt
automatisch, de aanwezigheid van een molenaar is niet noodzakelijk. De stelling rond de molen, 25
meter boven de grond, hoeft niet betreden te worden en is hoofdzakelijk geplaatst om de molen er als
een klassieke stellingmolen te doen uitzien. Ook de staart is niet functioneel: de molen is zo ingericht dat
het kruien volautomatisch van binnenuit gebeurt.

Via het Volkspark loopt u naar het park Maasboulevard waar u zich een toerist waant aan de oever van
De Nieuwe Maas. Via de Lange Haven loopt u het bruisende centrum in van Schiedam waar u nog een
molen kunt zien in de verte, de Palmboom.
De Palmboom is een windmolen die oorspronkelijk is gebouwd in 1781 om grondstoffen voor de
jeneverproductie te malen. In 1901 is tijdens een brand aan de overkant van de Vest een vonk
overgeslagen en de molen is daarop volledig uitgebrand. De molenstomp is overeind gebleven en
herbouwd in 1991-1993. De herbouwde molen kreeg toen de naam De Nieuwe Palmboom. De Nieuwe
Palmboom is uitgerust met drie maalkoppels en een mengketel. Verder is er een elektrische
stofafzuiginstallatie aanwezig. Er wordt graan en mout gemalen voor plaatselijke bakkers en
destilleerderijen.
In de molen was tot 2018 museummolen De Nieuwe Palmboom gevestigd. Langs het water bevinden
zich op korte afstand ook de molens De Noord en De Vrijheid. De functie van museummolen is in februari
2018 overgegaan naar De Walfisch, die daartoe is verbouwd. De molen heeft zijn oude naam De
Palmboom bij deze gelegenheid teruggekregen.
In de molen bevindt zich nu onder andere een kantoorruimte en een ruimte die aan particulieren kan
worden verhuurd.
De 18e eeuw was Schiedams Gouden Eeuw: de stilgevallen drankimport uit Frankrijk maakte de opkomst
van de Schiedamse jeneverstokerij mogelijk. Vanuit tientallen branderijen en distilleerderijen werd
Schiedamse jenever over de hele wereld geëxporteerd. De Jeneverindustrie gaf Schiedam de bijnaam
Zwart Nazareth. De bedrijfstak is grotendeels verdwenen, maar zes molens bepalen nog steeds het
stadsbeeld. Molen de Walfisch, Molen de Drie Koornbloemen, Molen de Vrijheid, Molen de Noord, Molen
de Palmboom. de Noletmolen gebouwd in 2008 en de in 2011 verbouwde molen De Kameel, behoren tot
de hoogste molens ter wereld.
Ook herinnert een groot aantal voormalige branderijen aan de branderstijd. In één van deze branderijen,
gevestigd aan de historische Lange Haven, is sinds 1996 het Jenevermuseum gevestigd. Een pand waar
u ook langs loopt. Na het centrum loopt u de A20 onderdoor om vervolgens bij de eerste rust uit te
komen. Voetbalclub Excelsior is dit keer de plek voor een kopje koffie of wat anders. Na de rust loopt u
naar Sportpark Thurlede en u komt door het Golfpark Delftse Schie. Op 16,5 km ligt de tweede rust, dit
keer zijn wij welkom bij V.V. Vitesse. Dan wandelen we door het Abwoudse bos
In 1914 werd de gemeente Kethel en Spaland geannexeerd, waardoor er ruimte was voor grootschalige
woningbouw ten noorden van Schiedam. Hier liggen nu de wijken Tuindorp Kethel, Groenoord
Woudhoek en Spaland. Dit zijn de wijken die u doorkruist.
We zijn nu bijna bij het plaatsje Den Hoorn maar niet helemaal want u loopt via het Abtswoudse bos weer
zuidwaarts richting Schiedam en doorkruisen het Kethelpark om vervolgens weer bij de start aan te
komen.
De 15-km route gaat grotendeels dezelfde richting op, echter blijven we voor het merendeel in Schiedam
zelf. De rust is dezelfde als de 1e rust van de 25-km route.
Volgende wandeltocht – Rijswijk – 3 okt 2020 t/m 18 okt 2020
Zwembad de Schilp, Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk
Ook voor deze tocht kunt u zich digitaal inschrijven via onze website.
Vanuit het startbureau loop u richting het zuiden, door Wateringen en langs het grote sportcentrum De
Uithof in Den Haag. Vervolgens loopt u door het mooie park De Uithof om dan weer terug te komen bij
het zwembad de Schilp.
Beloningen
Helaas kunt u deze serie niet voor een beloning lopen. Hopelijk kunnen wij dat wel weer in het volgende
seizoen aanbieden dat is afhankelijk van de ontwikkelingen die er gaande zijn rondom de COVID-19
situatie. Houdt onze website daarom in de gaten.
Calamiteiten
Omdat u de wandeling individueel loopt is er geen startbureau beschikbaar. In geval van nood belt u 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.

