Bleiswijk – 19 december 2020
NIEUWTJES – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 5 (405)
Parkoersbouwer: Ineke Gerritsjans
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: SV Soccerboys Götzenhainsingel 16 2665 KP Bleiswijk
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
Kantines en horecagelegenheden zijn helaas gesloten. Mochten ze open gaan dan hoort u
dat in de media en publiceren wij dat op onze website.
Familierestaurant Bergsche Plas (25 km) is iedere dag geopend met koffie to go van 10.00
tot 18.00 uur. Binnen kunt u even naar de toilet (max 4 personen binnen toegestaan). De
koffie wordt buiten vanuit een loket geserveerd.
De horecagelegenheid bij Lake 7 mag helaas geen consumpties to go serveren. U kunt nog
wel even naar de toilet (max 4 personen binnen toegestaan). Een alternatief is er helaas niet
omdat de twee alternatieven gesloten zijn. Voor de 15 km-route is er onderweg geen
consumptie te verkrijgen, u kunt wel even naar de toilet bij Lake 7.
Openbaar Vervoer
Trein: Lansingerland-Zoetermeer, RETbus 173 ri Berkel-Rodenrijs) tot Eendendreef. Loop
dan over de IJsvogellaan in zuidelijke richting; LA Kastanjelaan; RA op 3-sprong
Götzenhainsingel tot Soccerboys; LA over parkeerterrein naar de kantine van Soccerboys.
Auto:
A12 – afslag 8 Bleiswijk – N209 ri Bleiswijk/Benthuizen; LA ri Rottemeren bij VKL en direct
RA ri Rottemeren; LA 1e weg en ga naar het parkeerterrein bij SV Soccerboys.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Bleiswijk
De route is een leuke om te lopen, hij is weer totaal anders dan de vorige vanuit Wassenaar.
Vanuit Soccerboys gaan we om de Rottemeren. Bleiswijk zien we niet.
Rottemeren
De Rottemeren is een stelsel van verbredingen van de rivier de Rotte. Het eeuwenoude
veenriviertje de Rotte is de ruggengraat van recreatiegebied de Rottemeren: een mozaïek
van bossen en waterplassen aan de rand van Rotterdam.
Ze zijn ontstaan toen dit water na de drooglegging van de omliggende polders als hoge
boezem ging functioneren. De Rotte en de Rottemeren liggen door inklinking en vervening
van het gebied een stuk hoger dan de polders.
De Rotte met haar speelse achtertuin en dynamische Rotterdamse binnenstad. Aan deze
rivier is Rotterdam ontstaan. Ze liggen op de grens van de gemeente Zuidplas en
Lansingerland, tussen de A12 in het noorden, Zevenhuizen in het oosten Oud Verlaat in het
zuiden en Bleiswijk in het westen.

Hoge Bergse Bos
De heuvels in het Hoge Bergse Bos zijn ontstaan door de berging van sloop- en bouwafval.
Op één van de heuvels is een kunstskibaan. Je kunt er rolskiën, mountainbiken, klimmen,
kanoën, skaten, skiën, snowboarden, trailrunnen, golfen en nog meer. Uiteraard gaan we
over de twee heuvels die in dit mooie natuurgebied liggen. Vindt u het leuk nog even op het
uitzichtpunt te kijken, loop gerust nog even de trap op en u heeft een uitzicht over de
omgeving. Daarna gaat de 25 km-route door naar het Lage Bergse Bos. De 15 km route gaat
naar de andere zijde van de Rotte naar de Horecarust bij Lake 7.
Lage Bergse Bos
Het Lage Bergse Bos ligt in het gebied tussen Rotterdam, Hillegersberg en Bleiswijk.
Omstreeks 1500 werd er in dit gebied massaal turf gestoken, dat als brandstof werd gebruikt.
Voor de droogmaking gebruikte men in die tijd windmolens. Er resteren nog twee
(gerestaureerde) molenstompen. Het Hoge Bergse Bos maakt samen met het Lage Bergse
Bos deel uit van het recreatiebos Rottemeren.
We rusten bij restaurant Bergse Plas waar we nog steeds welkom zijn.
Daarna lopen we in zuidelijke richting langs het riviertje de Rotte, gaan over de brug en aan
de andere zijde van de Rotte weer terug. Daarna gaan we door Ommoordse veld. Dit is
deels een stadspark en deels weiland. Het is een leuk stukje natuur om doorheen te
wandelen. De 15 km komt van Links en gaat samen met de 25 naar de Zevenhuizerplas.
Daar hebben we een rust bij Lake 7, waar we al meerdere keren zijn geweest met
wandeltochten.
Zevenhuizerplas
De plas is in de jaren zeventig aangelegd en werd opgeleverd in 1978. Het zand dat er
oorspronkelijk lag is gebruikt bij bouwprojecten in de omgeving. Deze plas is samen met de
directe omgeving ingericht als recreatiegebied. Er zijn wegen, fietspaden en twee stranden
aangelegd. We blijven alleen aan de westelijke kant van de Zevenhuizerplas en gaan daarna
terug naar de Rotte.
We lopen een stukje langs de Rotte en gaan over het kenmerkende witte bruggetje.
Dit is de Pekhuisbrug, die de gemeente Lansingerland en Zuidplas met elkaar verbindt. Na
de brug gaan we naar rechts en lopen nog een mooie lus door de Bleiswijkse Zoom. Alles bij
elkaar een mooie route die zeer de moeite waard is om gelopen te worden.
Volgende wandeltocht – Scheveningen – 2 jan t/m 17 jan 2021
SVV Scheveningen, Laan van Poot 38c, 2566 EC Scheveningen
Helaas mogen we deze wandeltocht niet organiseren. Daarom zal deze wandeling
aangeboden worden als individuele wandeltocht.
De route gaat langs de Scheveningse Haven, over de boulevard naar Meijendel
en daarna door parken weer terug naar de start bij SVV Scheveningen.
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.

