Wassenaar – 14 nov t/m 29 nov 2020
RS80 – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 4 (404)
Parkoersbouwer: Auke Jansma
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Rksv Blauw Zwart, Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ Wassenaar
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 van max 2
personen, 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
Deze wandeltocht is speciaal gemaakt voor de individuele wandeltocht. Bij de startlocatie zouden
wij van harte welkom geweest zijn. Helaas zijn sportkantines gesloten. De route is beschreven
vanuit de kantine.
De Horecarusten zijn op dit moment geopend als afhaalloket/takeaway. Voor de Horecarust in de
Horsten moet u een stukje omlopen. Met de Horecalocaties onderweg zijn geen afspraken
gemaakt. Wel hebben we voor u de openingstijden genoteerd. De Theetuin is van woensdag t/m
zondag geopend van 10.00 tot 16.45 uur. Hof van Duivenvoorde (2e rust) is geopend van dinsdag
t/m zondag 10.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden Landgoederen
Landgoed De Horsten is op dinsdag t/m zondag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Let op: u dient
wel van tevoren een kaartje te kopen en dat kan via deze link:
https://www.landgoederendehorsten.nl/ Jongeren en volwassenen vanaf 65 jaar betalen € 0,50 en
anderen € 1,- . Het park is op MAANDAG gesloten.
Landgoed Duivenvoorde is het hele jaar geopend van 8.00 tot zonsondergang. Bij de
ticketautomaat kunt u een kaartje kopen voor 1 Euro (alle leeftijden).
Openbaar Vervoer:

Trein: Den Haag Centraal; neem daarna bus 90 (ri Lisse) tot Mansveltkade. Loop langs
het tankstation en ga RA Dr Mansveltkade. LA 1e straat en ga door hek naar rksv Blauw
Zwart.
Auto:
A4 ri Amsterdam, neem daarna afslag 8 ri. Leidschendam; N14 ri Wassenaar; N44 ri Wassenaar;
LA ri Duinrell (Lange Kerkdam). RA op rotonde ri Duinrell (van Oldenbarneveltweg). LA op rotonde
ri Duinrell (van Zuylen van Nijeveltstraat). RA Dr Mansveltkade. LA naar parkeerterrein bij Rksv
Blauw Zwart.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Wassenaar
De 15 en 25 km lopers vertrekken voor hun wandeling meteen vanuit de kantine van Blauw Zwart
richting landgoed De Horsten. Het historische landgoed De Horsten bestaat uit een samenstel van
drie complexen historische buitenplaatsen: Eikenhorst, Ter Horst en Raaphorst. De Horsten is op
haar beurt onderdeel van een samenstel van buitenplaatsen zoals De Paauw, Backershagen en
Groot Haesenbroek. Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden (1797-1881), de tweede zoon van
koning Willem I, verwierf in 1838 de landgoederen Raaphorst en Ter Horst en in 1846 Eikenhorst.

Het zijn alle drie buitenplaatsen met een lange geschiedenis die in het geval van Ter Horst en
Raaphorst teruggaat tot de Middeleeuwen. In opdracht van de prins werkte de Duitse architect
C.E.A. Petzold (1815 – 1891) vanaf 1854 aan de eenwording van de verschillende landgoederen
door het gebruik van zichtassen en de aanleg van een zg. “Umfahrungsweg” langs de
verschillende bezienswaardigheden van de afzonderlijke buitenplaatsen. Hij maakte daarbij deels
gebruik van de nog aanwezige formele elementen als vaarsloten en lanenstructuren. De
bestaande vroeg-landschappelijke stijl van Zocher sr. en jr. werd door Petzold aangepast in een
rijpere stijl. Hierdoor ontstond een van de grootste 19-eeuwse landschapsparken in ons land.
De 25-km lopers gaan na een stukje door de Horsten te hebben gelopen (let op: ook hier is een
kaartje nodig) door naar Kasteel Duivenvoorde.
Duivenvoorde is een buitenplaats met een statig kasteel in de vorm van een omgracht
edelmanshuis en telt totaal 23 complexonderdelen. Het ligt in de Duivenvoordecorridor onder de
Zuid-Hollandse plaats Voorschoten. De bouw van de huidige zeventiende-eeuwse buitenplaats
was in 1631 gereed. Dit jaartal staat daarom boven de toegangsdeur. Maar het kasteel zoals we
dat nu kennen was niet het eerste gebouw op deze plaats. Al in de eerste helft van de dertiende
eeuw werd een versterkte Middeleeuwse woontoren op de plaats van het huidige kasteel
gebouwd. Het wordt al in 1226 genoemd en is een van de oudste kastelen van Zuid-Holland. Dat
markeerde ook het begin van de historie van landgoed Duivenvoorde.
De buitenplaats is bijna achthonderd jaar bewoond geweest door achtereenvolgens de families
Van Wassenaer, Steengracht en Schimmelpenninck van der Oye. Het huis is nooit verkocht en
vererfde altijd via mannelijke óf vrouwelijke lijn - een unicum in de wereld van Nederlandse
kastelen en buitenplaatsen.
Vandaag de dag is het kasteel te bezoeken als museum. Het monumentale wandelpark is jaarrond
te bezoeken. Daarnaast is het een officiële trouwlocatie van de gemeente Voorschoten en een
plek voor feesten, borrels en intieme vergaderingen.
We lopen in feite rondom het prachtige kasteel, misschien kunt u een glimp ervan opvangen door
de bossen heen.
Volgende wandeltocht – Bleiswijk – 19 december 2020
SV Soccerboys, Gotzenhainsingel 16, 2665 KP, Bleiswijk
Ook deze tocht is individueel of met een klein groepje te lopen en u kunt zich daarvoor aanmelden
op de site. De route gaat door het Hoge Bergse Bos en langs de Rotte.
De 25 km krijgt een lus door het Lage Bergse Bos. Echt een mooie route om te lopen.
Mededelingen
Voordat u hier gaat wandelen, kijk op de site https://www.landgoederendehorsten.nl/ voor een
kaartje. Let op: op MAANDAG is het park dicht.
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.

