Rijswijk – 3 okt t/m 18 okt 2020
RS80 – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 2 (402)
Parkoersbouwer: Jan van den Berg
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Zwembad de Schilp, Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk
Wij vragen u onderweg en bij de start- en horecarusten rekening te houden met de 1,5 m afstandsregel en
de hygiëneregels en respecteer de getroffen maatregelen bij de Horecagelegenheden.
U kunt deze wandeltocht alleen lopen nadat u zich digitaal heeft ingeschreven via de pagina
Inschrijvingsprocedure op onze website. Neem van te voren even kennis van onze pagina Coronaregels. U
kunt de tocht lopen wanneer u maar wilt, alleen of met groepjes, neem voor de zekerheid eigen
consumpties mee, dat voorkomt teleurstellingen onderweg. De beschrijving van de route begint vanaf de
toegang van de startlocatie.
Startlocatie en Horecarusten
Sportcentrum Rijswijk is de hele week geopend. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00
uur, zaterdag 8.00 tot 15.15 uur en zondag 8.00 tot 13.30 uur.
Hadden we toch alle afspraken gemaakt met een tweetal kantines van sportclubs die ons van dienst
hadden willen zijn. Komt gisteravond het bericht door dat sportkantines sluiten voor 3 weken. Dit betekent
kijken of er alternatieven zijn en ja hoor we hebben er een paar gevonden, maar het wordt wel lastiger.
Op de 15 km route hebben we een alternatief gevonden bij Espressobar Koffie bij de Buren, ze zijn
geopend op woensdag, vrijdag en zondag van 9.00 tot 16.00 uur, de gelegenheid zit op de route en is niet
groot. Eigen consumpties niet toegestaan.In de Uithof zit een Horecagelegenheid waarbij het noodzakelijk
is van te voren te reserveren. Ze zijn open op woensdag t/m zondag van 11.00 tot 21.00 uur. Eigen
consumpties zijn niet toegestaan. Brasserie bij Ons Wateringen (15 en 25 km) is open op dinsdag t/m
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Er zijn geen eigen consumpties toegestaan.
Openbaar Vervoer
Trein Den Haag HS of Centraal, tram 16 ri Wateringen tot Hardenbroekstraat, loop dan langs de
Schaapweg naar zwembad de Schilp.
Auto:
A4 (Amsterdam – Vlaardingen) – neem afslag 11 ri. Rijswijk; ga verder op de Prins Beatrixlaan/S206, sla
LA Generaal Spoorlaan; flauwe bocht naar Rechts Schaapweg en ga LA op rotonde en rijdt het
parkeerterrein op.
Terugblik Schiedam
De wandeltocht vanuit Schiedam was onze eerste individuele wandeltocht waar u aan deel kon nemen. Tot
nu toe is de deelname aan deze wandeltocht uitstekend verspreid geweest met dank aan u allen,
coronaveiligheid staat op dit moment voorop.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Rijswijk
Rijswijk is gebouwd in het Hollandse kustgebied dat vroeger tot de rivierendelta behoorde.
De kustlijn lag ca. 3700 v.Chr. door het huidige Rijswijk Zuid maar verschoof in de loop der jaren naar het
westen. Achter de duinen ontstond een veengebied, maar dat verdween uiteindelijk weer als gevolg van
het regelmatig binnentreden van de zee. Er ontstond een krekensysteem, waarvan de grootste kreek, de
Gantel, door het Westland tot aan het huidige Delft liep. De oeverwallen naast de kreken werden
vestigingsplaatsen voor vroege bewoners van het Rijswijks grondgebied. De oude waterlopen klonken
minder in dan het omliggende kleilandschap. De zo gevormde kreekruggen zijn tegenwoordig verhogingen
in het landschap. In Rijswijk Zuid vindt men de resten van de Gantel nog terug in de vorm van
zandafzettingen.
De eerste bewoning vond in de Nieuwe Steenplaats, eerst in het veengebied achter de strandwallen, maar
later, toen het waterpeil steeg, op de strandwallen. De oudste sporen van menselijke bewoning dateren van
3500 v.Chr. in de Nieuwe Steentijd. Opgravingen in de Hoekpolder (1993) en Ypenburg (1998) duiden
daarop. In het bijzonder de opgraving in Ypenburg leverde een goed geconserveerd grafveld op van 42
personen. Deze bewoners hielden zich bezig met jacht, visvangst en veeteelt. Opgravingen in de

aangrenzende Harnaschpolder wijzen er op dat er al sprake was van een zekere mate van permanente
bewoning in het kustgebied. In 2000 werden bij bouwactiviteiten bij het sportcomplex De Schilp eveneens
sporen van bewoning uit de Nieuwe Steentijd gevonden, gedateerd op 2600-2500 v.Chr. De eerstvolgende
vondsten stammen uit de IJzertijd. Rond 300 v.Chr. drong de zee opnieuw het land binnen waardoor het
veengebied geleidelijk aan verdween. Op de overgebleven zandruggen vestigden de eerste mensen zich
toen waarschijnlijk permanent, want sporen op het Kerkplein en bij De Schilp toonden het gebruik van een
eergetouw, een primitieve ploeg, aan waarvan er meer dan dertig in de strijd stierven. In totaal verloren 800
Rijswijkers het leven gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Onze route van vandaag start weliswaar in Rijswijk, maar gaat grotendeels door Wateringen, Kwintsheul en
een stukje door Den Haag. We lopen langs de grote sporthal De Uithof waar ook een schaatsbaan is, we
lopen door het mooie Uithofpark. Tussen de bomen door kunt u een glimp opvangen van het immense
complex.
Op de route vindt u molen Windlust, een stellingmolen. De korenmolen aan de Heulweg werd in 1869
opgericht, ter vervanging van een eerdere wipkorenmolen op dezelfde plaats, waar al sinds 1326 een
molen staat. Het verhaal gaat dat de buurman van de molenaar, een notaris, een hoog huis pal naast de
molen bouwde. De molenaar bouwde daarop een nieuwe molen "en wel zo hoog, dat hij vanaf de stelling in
de schoorsteen van de notaris kon plassen". Op 14 november 1880 werd de romp door brand verwoest en
weer hersteld.
Kwintsheul (Westlands: De Heul) is een dorp in de gemeente Westland, provincie Zuid-Holland. Het dorp
telt 3.890 inwoners (2019), en behoorde voor de gemeentelijke herindeling van de Westlandse gemeenten
De Lier, ’s Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen tot de gemeente Wateringen.
Het dorp (door de inwoners zelf De Heul genoemd) ligt aan de doorgaande weg (N466) tussen Naaldwijk
en Wateringen en aan de Lange Watering die loopt van Den Haag Zuid-West naar ’t Woud .Het oudste nog
overgebleven deel van Kwintsheul is gelegen langs de Lange Watering. In de loop van de tijd is het dorp
uitgebreid met een aantal nieuwbouwwijken. In Kwintsheul staat de katholieke Sint-Andreaskerk uit 1893.
Aan de Heulweg en de Hollewatering staat een tweetal bezienswaardige boerderijen uit respectievelijk de
18e en de 16e eeuw.
Het rijksmonument Holle Watering 26 is een van de eerste tuindersbedrijven in het Westland. Op het
terrein bevindt zich ook een watertoren die voor bevloeiing is gebruikt.
De 15-km route gaat het eerste stuk samen met de 25 tot de eerste rust bij Quintus en dan na de rust
richting de Heulweg weer terug naar Rijswijk.
Volgende wandeltocht – Dordrecht – 7 november 2020
Het Polderwiel, Dudokerf 58, 3315 KA Dordrecht
Dit is weer een totaal andere wandeltocht dan die vanuit Rijswijk. Vanuit Dordrecht gaan we dit keer niet
door het Centrum maar door de Dordtse Biesbosch en u zult verrast worden door de mooie uitzichten over
de polders. Tevens heeft u de kans een bever tegen te komen want u komt langs de eerste Nederlandse
beverburcht in het beverbos. Deze wandeltocht is gemaakt door Joop Voor den Dag.
Lief en leed
Bij Joop VoordenDag is al een tijd geleden darmkanker geconstateerd waarvoor hij is behandeld, helaas is
hij uitbehandeld, hij wordt wel behandeld om het verdere proces af te remmen. Hij is ook niet meer in staat
om 10 km te lopen. Van hieruit willen wij Joop bedanken voor de routes die hij voor ons heeft gemaakt
waaronder deze. Wilt u hem een hart onder de riem steken dan kunt u hem een kaartje sturen naar Joop,
Graveerstift 77, 3328 KM Dordrecht. De vorige keer heeft hij het erg op prijs gesteld kaartjes te mogen
ontvangen.
Beloningen
Helaas kunt u deze serie niet voor een beloning lopen. Hopelijk kan dit volgend seizoen weer.
Calamiteiten
Omdat u de wandeling individueel loopt is er geen startbureau beschikbaar. Bel In geval van nood 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.

