Gouda - 23 januari 2021
NIEUWTJES – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 7 (407)
Parkoersbouwer: Frans Pas
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: GCFC Olympia Bodegraafsestraatweg 52, 2805 GR Gouda
De kantine is gesloten, de route start het toegangshek van deze voetbalvereniging.
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.
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, neem voor de zekerheid eigen
consumpties mee, dat voorkomt teleurstellingen onderweg. De beschrijving van de route
begint vanaf de toegang van de startlocatie.
Op dit moment mag u met 2 personen op pad.
Mercatu 1e rust 25 km/15 km, gelegen vlak voor het Reeuwijkse Hout is open voor afhaal en
koffie to go. Ze zijn van maandag t/m zondag geopend tussen 10.00 en 20.30 uur. U kunt er
niet naar de toilet. Café Custwijc is gesloten. Ook hier kunt u niet naar de toilet en is het
nodig eigen consumpties mee te nemen.
Openbaar Vervoer: Trein – Gouda Station; Ariva bus 1 ri Groenhoven tot halte
Heemskerkstraat; Loop iets terug langs de Groen van Prinsterersingel; LA vlak voor flat
Wibautstraat; RD ovs Bodegraafsestraatweg en RA naar toegangshek voetbalclub.
Auto: A12 (Den Haag – Utrecht) ri Gouda/Utrecht – Afsl 11 Gouda – RA ri Gouda – LA ri
IJsselhal (Burg van Reenensingel). RA Centrum/Ziekenhuizen (vlak voordat u Gouda uitrijdt).
Bodegraafsestraatweg. Bij de voetbalclub is weinig parkeerruimte. Dat kunt u zoeken in de
wijk aan de Rechter zijde van deze weg.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Gouda
Het gebied rondom Reeuwijk bestond tot de elfde eeuw geheel uit moeras en bos. Pas in de
twaalfde eeuw raakte de omgeving bewoond, toen boeren uit Utrecht en Holland de grond
begonnen te ontginnen. De boeren die in dit gebied gevestigd hadden, vormden kleine
woonkernen bij een kerk, brug en langs de lange polderwegen.
In de loop van de tijd groeiden deze woon kernen langzaam uit tot acht kleine agrarische
gemeenten: Waarden, Lange Ruige Weide, Oukoop, Stein, Vrijenhoef en Kalverenbroek,
Sluipwijk en Reeuwijk. In de achttiende en negentiende eeuw begon men op veel plaatsen
met het afgraven van de grond.
De afgegraven grond werd gedroogd en zo ontstond de brandstof turf. Het drastische
afgraven van de grond zorgde voor het ontstaan van een groot plassengebied: de
Reeuwijkse Plassen die bestaan uit dertien plassen die van elkaar gescheiden zijn door
smalle weggetjes. De plassen hebben allemaal een rechthoekige vorm, waarin de vroegere
verkaveling van de veengronden uit de tijd van de “Grote Ontginning” valt te herkennen. De
totale oppervlakte is circa 735 hectare.
Tegenwoordig worden de veenplassen gebruikt voor recreatie. De plassen Sloene,
Broekvelden/Vettenbroek, Klein Elfhoeven en Ravensberg zijn verboden voor
motorvaartuigen. Op de overige plassen zijn motorvaartuigen toegestaan, met een max

snelheid van 6 km per uur. Op ’s-Gravenbroek en Elfhoeven worden zeilwedstrijden
gehouden, onder ander de jaarlijkse Goudse Zeilweek. De plas Broekvelden/Vettenbroek is
ingericht voor windsurfers. Voor alle types boten is op alle plassen met uitzondering van
Broekvelden/Vettenbroek (de “Surfplas”) een vaarontheffing vereist, een dag ontheffing voor
alle categorieën kost € 2,45 (2012). Er wordt streng en zonder gedogen gehandhaafd. Het
gebied is eigendom van Groenalliantie Midden-Holland. Het beheer is uitbesteed aan
Staatsbosbeheer. Behalve voor watersport wordt een aantal plassen ook gebruikt voor de
jacht op watervogels, op veel eilandjes en oevers zijn schuilhuisjes van jagers te vinden.
De wandeling gaat door Sluipwijk, een dorp behorende tot de gemeente BodegravenReeuwijk. Dit dorp is ontstaan rond 1300. De kerk die u links ziet, dateert uit 1290 en was tot
ongeveer 1574 Rooms Katholiek, het was een kleine houten kerk die in de 16 eeuw is
vervangen door een stenen gebouw. Het dorp telt 360 inwoners. Dit is een zogenaamd
lintdorp, een lang uitgestrekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs een kanaal, dijk, weg,
oeverwal of kreekrug. Hierdoor ontstaat langgerekte, aaneengesloten bebouwing die ook wel
lintbebouwing of lineaire bebouwing wordt genoemd. In België en het noorden en westen van
Nederland komen veel lintdorpen voor.
De route:
We gaan vanaf de start (Olympia) gelijk richting de Reeuwijkse plassen. Via de Elfhoeven,
’s-Gravenbroek en Ravensberg (dit zijn plassen) komen we langs Stuipwijk. Vandaar loopt u
richting het eerste rustpunt. Na de rust loopt de 15 nog een kleinstukje mee, en dan gaat de
25 het Reeuwijkse hout in, om daarna via de Broekvelden-Vettenbroekplas richting Oukoop
te lopen. Via een gras pad kom je bij een uitkijktoren, de moeite waard om daar op te gaan.
Je loopt dan naar Oukoop waar de tweede rust is. Vandaar ga je weer richting de
Reeuwijkse plassen. Je loopt nog langs de Nieuwenbroek, Roggebroek, Kalverbroek,
Vrijhoef en Klein Elfhoeven weer terug naar de finish bij Olympia. De 15 loopt van af de
eerste rust een klein stukje in het Reeuwijks hout en gaat dan door Reeuwijk Dorp en
Reeuwijk Brug terug naar Gouda.
In de route zit een grasdijk die vanwege de weersomstandigheden glad is geworden. Reken
met uw schoeisel op een stukje modder.
Volgende wandeltocht – Woerden – 20 februari 2021
Brediushonk, Kivietstraat 40, 3223 BG Woerden
De wandeling heeft veel natuur kenmerken en polderlandschapen om te bewonderen.
Kasteel de Haar is een mooie locatie waar u langs loopt, en het pittoreske dorpje
Haarzuilens wordt aangedaan. De 15-km lopers komen langs het plaatsje Kamerik.
Penningmeester gezocht
Helaas kan Peter de Vries vanwege zijn gezondheid niet doorgaan met het
penningmeesterschap. Wij zoeken op korte termijn naar een vervanger. Weet u iemand of
ziet u het zelf zitten zijn taken op zich te nemen? Of wilt u weten wat de werkzaamheden
inhouden stuur gerust een mail naar Vincent Pas 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.

