Woerden – 13 feb t/m 28 feb 2021
RS80 – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 8 (408)
Parkoersbouwer: Ton van Elst
Afstand: 25 en 15 km
Let op de lengte van de 25 km is dit keer 27,5 km
Startlocatie: Brediushonk, Kievitstraat 40, 3443 BG Woerden
Het Brediushonk is helaas gesloten. Het kan zijn dat er nog koffie te verkrijgen is bij het station.
Horecarusten
U kunt deze wandeling alleen lopen nadat u zich digitaal heeft ingeschreven via de pagina
Inschrijvingsprocedure op onze website. Neem van te voren altijd 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.
Op dit moment mag u met max 2 personen op pad. Mocht dit veranderen? Dan verneemt u dit via de media
en vermelden we dit op onze website en de pagina met Coronaregels.
Rusten 15 km-afstand
Dachten wij in de zomerperiode toch alles zo goed te hebben afgesproken met de Horecalocaties. Helaas
kunnen ze de afspraken niet nakomen omdat we nu in de zwaarste periode zitten van de Lockdown. Op de
15 km zouden we rusten bij Susu (Sushirestaurant). Ook al gaat de horeca beperkt open, dan nog kunnen wij
niet terecht omdat het per dag om een paar wandelaars gaat en zij pas om 16.30 uur open zijn.
De tweede rust die in Kamerik zat en vrij klein was bestaat niet meer.
Rusten 25 km-afstand
Met deze afstand treft u het beter met de rusten. U kunt nog steeds niet naar binnen vanwege Corona. Wel
heeft men een soort loketfunctie. Kloosterhoeve, de eerst gekozen rust is gesloten. U kunt wel terecht bij Het
Wapen van Harmelen. Dit is tevens een Hotel en is daarom ieder dag geopend vanaf 8.30 uur. U mag er
naar de toilet. In het weekend staan ze met een kraampje buiten. Dat is erg gezellig maar blijf oppassen met
de afstand die u tot de anderen moet houden.
De tweede Horecarust is te vinden in het historische brinkdorp Haarzuilens. Met het Wapen van Harmelen
hadden we ook goede afspraken gemaakt. U mag er nu helaas niet naar binnen, ze hebben wel een koffie to
go/ afhaalmogelijkheid. U bent er nog steeds welkom en als Horecalocaties beperkt open gaan mag u
natuurlijk naar binnen. Op dit moment kan dat nog niet. Ze zijn geopend op vrijdag t/m zondag vanaf 10.00
uur. Wilt u op een andere dag gebruik maken van hun faciliteiten? Bel even van te voren met 030 – 677 19
98.
Openbaar Vervoer: Trein Woerden
Komt u met Openbaar Vervoer? Dan kunt u net zo goed beginnen bij punt 10 – door spoortunnel en kunt u
de eerste punten toevoegen aan het einde van de route.
Auto: A12 ri Gouda/Utrecht – Afslag 14 Woerden – N204. LA op 2e rotonde (Middellandbaan);
RA op 1e rotonde (Polanerbaan). Wegens wegwerkzaamheden kunt u niet over de Oostdam en Oostsingel.
Volg borden B en daarna D (Batenstein). De auto kunt u parkeren bij het Brediushonk of iets verderop. U
kunt ook parkeren vlakbij het station op het parkeerterrein bij de Polanerbaan (Lzijde en vlak voor het station
gelegen). De routebeschrijving kunt u oppikken bij punt 11 als u vlak langs het station loopt.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Woerden
Deze keer iets meer informatie over de historie van het landgoed Bredius, waar we al jaren doorheen
wandelen. De oorsprong van het landgoed ligt in het jaar 1824. In dat jaar kocht Jacobus Bredius, notaris en
burgemeester van Woerden, van steenfabrikanten enkele percelen grond, net buiten de stadswallen.
In het stroomgebied van de Oude Rijn werd in die tijd volop klei gewonnen voor de dakpannenindustrie. De
zoon van Jacobus, Cornelis, bracht het landgoed tot bloei met veeteelt en fruitteelt. Hij bouwde de hofstede
Batenstein in 1852. In de jaren 20 van de vorige eeuw is het landgoed verder uitgebreid, waarna de fruitteelt
zijn hoogtepunt bereikte, vooral met hoogstamfruitbomen met appels, peren en een bessengaard.
Het ophangen van een bouwdoek markeert het begin van de restauratie van de Brediusboerderij, Hofstede
Batenstein, zoals de Brediusboerderij officiëel heet.

De eerste werkzaamheden waren het stutten van de gevels en het verwijderen van de binnenmuren. Eind
februari begint het grote herstel. Begin januari 2022 wordt volgens planning de gerestaureerde boerderij
opgeleverd.
Dus als u volgend jaar weer deelneemt aan de RS80 wandeltocht in Woerden, ziet het er heel anders uit.
Zoals veelal gebruikelijk start de wandeling voor de 15 en 25 km tussen de twee rotsblokken. Het park uit,
richting station, via de nieuwbouwwijk Snel en Polanen naar het plassengebied. Langs de plas tot de
Potterskade via een graskade naar Veldwijk.
Richting Kamerik tot het einde van het Houtdijkerpad (samenkomst van de 25 km ).
De 25 km gaat einde Veldwijk rechtsaf naar Harmelen, langs het jaagpad. De wandeling vervolgen we naar
Haarzuilens. Deze plaats werd in 2001 samengevoegd met de gemeente Utrecht en is de moeite waard om
te bezoeken. Echt een monumentaal dorp in de stijl van Kasteel de Haar.
De oorspronkelijke naam van Haarzuilens is De Haar. Aan het einde van de 14e eeuw worden het kasteel en
de heerlijkheid met deze naam voor het eerst genoemd; waarschijnlijk zijn ze echter enkele eeuwen ouder.
Op 1 januari 1812 ging dit gebied voor een korte tijd deel uitmaken van de gemeente Vleuten. Op 1 januari
1818 werd De Haar weer zelfstandig; er werd een gemeente Haarzuilens gevormd uit de vroegere gerechten
De Haar, Themaat, Themaat Engsgerecht en De Hegge op Themaat.
Deze gemeente bestond tot 1 januari 1954. In het kader van een gemeentelijke herindeling rondom de stad
Utrecht werd toen een nieuwe gemeente Vleuten-De Meern gevormd. Hiertoe ging ook Haarzuilens behoren.
Op 1 januari 2001 werd deze gemeente, en daarmee Haarzuilens, bij de gemeente Utrecht gevoegd. De
status van officiële woonplaats heeft Haarzuilens evenwel behouden, zowel in 1954 als in 2001.
Haarzuilens is vooral bekend door Kasteel de Haar. Oorspronkelijk lag het dorp dichter bij het kasteel. In
1898 werd Haarzuilens, op de tot ruïne vervallen kerk na, afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe
kasteeltuinen. Op de huidige locatie, ongeveer 1 km oostelijker dan de oude, verrees een nieuw Haarzuilens,
grotendeels ontworpen door architect Pierre Cuypers die ook verantwoordelijk was voor de herbouw van het
kasteel. Het nieuwe dorp was evenals het oude opgezet als een brinkdorp. Door alle bouwactiviteiten in en
rondom het kasteel verdubbelde de omvang van het dorp.
Sinds de verplaatsing en wederopbouw in 1898 is de kern van Haarzuilens weinig veranderd. De panden
rondom de Brink zijn nog aanwezig. In de periode 1950 tot 1970 was er sprake van beperkte nieuwbouw,
grotendeels buiten het zicht van de Brink.
Na het kasteel gaan we via de Hollandsekade naar Kamerik. Van 1811 tot 1989 was Kamerik een
zelfstandige gemeente. Het ontstond uit de Heerlijkheid Kamerik en de Houtdijken en ging op in de gemeente
Woerden.
De eerste bekende bewoning van het hooggelegen gedeelte van het veengebied waarin Kamerik zich
bevindt, dateert uit de tiende eeuw. In die tijd liet de bisschop van Utrecht de veengronden ontginnen.
Sommige geografische namen dateren uit deze tijd. De naam Kamerik komt wellicht van het Franse bisdom
Kamerijk, het tegenwoordige Cambrai. De bisschoppen van Utrecht vernoemden in die tijd sommige van de
nieuwe nederzettingen naar bestaande gebieden. Een andere verklaring wijst op een relatie tussen de naam
Kamerik en het Friese Hemrik, dat "versterkt huis" zou hebben betekend.
In Kamerik gaan we over de ophaalbrug en langs de Mijzijde terug naar het Brediushonk in Woerden.
Volgende wandeltocht – Krimpen a/d IJssel – 27 feb t/m 14 mrt 2021
My Health Club, Krimpenerbosweg 4, 2923 LA Krimpen a/d IJssel
Informatie over deze wandeling volgt op een later moment. Wilt u op de hoogte blijven van de informatie die
wij verstrekken? Geef u dan op bij onze mailinglist via de openingspagina van onze website www.rs80.nl en
geef zowel voor- als achternaam op. De wandeling kan alleen gelopen worden na inschrijving.
Calamiteiten
Bel in noodsituaties 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.

