Scheveningen - 9 januari 2021
NIEUWTJES
Serie 41 – tocht 6 (406)
Parkoersbouwer: Vincent Pas
Afstand: 25 en 15 km
Mededeling
Aangezien we voor deze wandeltocht geen toestemming hebben gekregen is gekozen om de tocht als
individuele wandeling te laten lopen in de periode van 3 januari 2021 t/m 17 januari 2021. Inmiddels is op
basis van de Coronaverwachtingen het besluit genomen tocht 6 t/m 10 als individuele wandeltocht te
organiseren.
Startlocatie: SVV Scheveningen Laan van Poot 38c, 2566 EC Scheveningen
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 wandelling 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.
Boerderij Meijendel is geopend van 9.00 tot 19.00 uur voor afhaal en consumptie to go. Op de terugweg
zouden we rusten bij Klein Zwitserland, helaas zijn zij gesloten. Een alternatief hebben we gevonden bij
Pompke eten en drinken. Openingstijden di t/m zo 9.00 tot 17.00 uur als afhaal en consumptie to go. Na de
Scheveningse Bosjes zit De Boshut. Openingstijden 12.00 tot 18.00 voor afhaal en consumptie to go. Dit
zijn kleine gelegenheden die wij normaal niet aan zouden doen, maar voor de individuele tocht is dit geen
probleem. Mocht u andere wandelaars ontmoeten? Denk dan vooral aan de afstandsregel van 1,5 m.
Openbaar Vervoer: Trein Den Haag C Bus 24 ri Kijkduin tot Houtrustweg.
Loop langs de weg tussen het water en het tankstation door (Houtrustweg). LA Laan van Poot.
Auto: A12 ri Den Haag – LA ri Scheveningse Haven S200 tot Houtrustweg. RA tussen water en tankstation
door. LA Laan van Poot tot SVV Scheveningen.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Scheveningen
We beginnen met een wandeling door Bosjes van Poot, u kunt bij de laatste kruising voordat u het park
verlaat het pad richting een Atlantikwall bunker nemen.
De Atlantikwall was een meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie, die Duitsland tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de bezette gebieden heeft aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie.
Hier heeft u een mooi uitzicht over een klein stukje Scheveningen. Na het park steken wij het
verversingskanaal over waar aan de zeekant van de brug een plaquette hangt ter nagedachtenis aan de
hertogin die dit stukje land aan de gemeente Den Haag gaf zodat zij dit kanaal konden aanleggen. Het
kanaal stamt uit de tweede helft van 1880-1890 en is aangelegd om te zorgen voor meer doorstroming in de
Haagsche grachten. Deze grachten begonnen doordat de bevolkingsgroei toenam erg te stinken en met het
verversingskanaal werd getracht dit te verhelpen. Daarna lopen we langs de haven en de boulevard, bij de
pier slaan we rechtsaf.
Naast veilig, moet de kust ook aantrekkelijk blijven om te wonen, te werken en te recreëren. Daarom is de
versterkte zeewering verpakt in een geheel vernieuwde boulevard. De nieuwe boulevard strekt zich uit van
de Scheveningseslag tot en met de haven. Het ontwerp is van de Spaanse architect De Solà Morales. Hij
ontwierp de nieuwe boulevard met verschillende hoogteniveaus, die voetgangers, fietsers en automobilisten
van elkaar scheiden. De boulevard volgt het golvende verloop van de oude duinen en brengt Scheveningen
Bad, Dorp en Haven dichter bij elkaar. Hij maakt daarbij gebruik van natuursteen, klinkers, groenstroken en
schelpenasfalt ten behoeve van de uitstraling. Omdat de zeewering zich ín de nieuwe boulevard bevindt,
mogen de losse onderdelen van de boulevard niet zwaarder zijn dan 700 kilo of ze moeten uit elkaar

kunnen vallen in kleine onderdelen. Anders kan de boulevard bij een zware storm de dijk beschadigen. De
nieuwe boulevard is begin april 2013 opgeleverd.
We lopen na de boulevard Meijendel in. Bij het Pompstation Scheveningen splitst de 15 km van de 25 km
af. De 15 km gaat via een stukje duinen naar de rust bij Klein Zwitserland. De 25 km loopt door naar de
Boerderij Meijendel waar een mogelijkheid tot rusten is. Na een kleine omzwerving door het gebied
Meijendel lopen we over de Waalsdorpervlakte en langs de bourdonklok. U kunt hier een kleine uitstap
maken naar het Oorlogsmonument Waalsdorpervlakte. Hierna vervolgt de route zich achter het
internationale gerechtshof langs en ook bij Klein Zwitserland uitkomen.
De Waalsdorpervlakte is een vlakte in het duingebied Meijendel waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer
dan 250 mensen door de Duitse bezetter ter dood werden gebracht. De Waalsdorpervlakte is een van de
belangrijkste Nederlandse oorlogsherdenkingsplaatsen. Het terrein is een beschermd natuurgebied en
maakt deel uit van Natura 2000 “Meijendel & Berkheide”.
Het gebied maakte oorspronkelijk deel uit van een uitgestrekte strandvlakte en kreeg door
zandverstuivingen in onder meer de 13e en 14e eeuw zijn huidige aanblik. De vroegste bewoners waarvan
archeologen sporen hebben aangetroffen zijn half nomadische jagers in de late Bronstijd. In de Romeinse
tijd en middeleeuwen waren er op de vlakte meer permanente nederzettingen en landbouwactiviteiten te
vinden.
In 1959 is bij het monument een klokkenstoel, met één grote luidklok oftewel bourdon, geplaatst, die onder
een rede van minister-president Gerbrandy als geschenk van de burgers van Den Haag op 30 april 1959
aan de gemeente werd geschonken. De klok is gegoten door de firma Petit en Friksen in Aarle-Rikstel en
werd meteen in gebruik genomen. Sindsdien vormt ze een belangrijk onderdeel van de Dodenherdenking
en wordt daarnaast geluid bij uitvaarten van het Koninklijk Huis. Op de rand van de klok staat een tekst van
prof. R.P. Cleveringa:
Ik luid tot roem en volging van hen die hun leven gaven tot wering van onrecht, tot winning der vrijheid en tot
waring en verheffing van al Neerlands geestelijk goed.
We wandelen verder via een paar kleine duinparkjes door de Nieuwe Scheveningse bosjes en langs het
Troelstra monument, waar nog ieder jaar op 1 mei de viering van de dag van de arbeid plaatsvindt. We
lopen ook nog via Belverdere en de Scheveningse bosjes. Hierna komen we op een punt uit waarbij de
route naar de start wat minder natuur bevat, we lopen nog wel langs het voormalig Joegoslavië tribunaal en
het beeld van Mandela. Als laatst komen we uit bij de Houtrustbrug, links van u ligt een sluis. Bij deze oude
sluizen staat ook een gemaal.
Het gemaal is ontworpen door John van der Veght, hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat van ZuidHolland en werd aanvankelijk aangedreven door stoom maar is in 1914 geëlektrificeerd. Sinds 1970 is het
gemaal buitenwerking en tegenwoordig een rijksmonument. Daarna komt u weer terug op de startlocatie.
Volgende wandeltocht – Gouda – 23 januari 2021
GCFC Olympia, Bodegraafsestraatweg 52. 2805 GR, Gouda
Deze wandeling gaat door de Reeuwijkse Plassen. De 25 maakt nog een extra lus door natuurgebied
Reeuwijkse Hout, schampt Driebruggen en gaat door het Goudse Hout terug naar de start. De 15 km gaat
na de rust door Reeuwijk terug naar de start.
Penningmeester gezocht
Helaas kan Peter de Vries vanwege zijn gezondheid niet doorgaan met het penningmeesterschap. Als
bestuur zijn wij hier van geschrokken en leven met hem mee.
Wij zoeken op korte termijn naar een vervanger. Zoek vooral in uw omgeving voor ons naar een nieuwe
persoon die dit op wil pakken. Dit kan een partner, familielid, vriend of kennis zijn. Wilt u weten wat de
werkzaamheden inhouden stuur gerust een mail naar voorzitter@rs80.nl . Op zich valt de hoeveelheid werk
mee omdat we geen ledenadministratie hebben en er voor de tochten ook niet gewerkt hoeft te worden aan
de digitale inschrijvingen.
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.

