Krimpen a/d IJssel – 27 feb t/m 14 mrt 2021
RS80 – Jaargang 2020 – 2021
Serie 41 – tocht 9 (409)
Parkoersbouwer: Auke Jansma
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: My healthclub, Krimpenerbosweg 4, 2923 LA Krimpen a/d IJssel
De route is een echt mooie om te lopen en gaat met name door polderlandschap. Het is ook de eerste
keer dat wij als RS 80 in deze plaats starten. Als de fitness open gaat zal deze locatie dagelijks een
consumptie to go kunnen leveren (op dit moment nog niet).
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.
De 1e Horecalocatie op de 25 km is helaas gesloten. We hebben een alternatief gevonden door een
van onze wandelaars Iets verderop bij het Kanocentrum Loetbos. Ze zijn op za t/m wo open van 10.00
tot 17.00 uur voor take away. Voor de 2e Horecarust 25 km, tevens de rust op de 15 km hebben we
een alternatief gevonden. Deze ligt iets verder op de route, maar we zijn meer dan welkom. Mocht de
1e rust alsnog open gaan in de periode van 27 feb t/m 14 maart 2021 dan publiceren wij dit op onze
site.
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.
Openbaar Vervoer: treinstation: R’dam Alexander (lijn Gouda – Rotterdam), neem daarna Metro A ri
Schiedam Centrum tot halte Capelsebrug, bus 195 ri Utrecht tot halte Krimpenerhout. Ga LA bij de
rotonde (Krimpenerbosweg); LA 1e straat (Krimpenerbosweg).
Van een wandelaar uit Krimpen aan den IJssel is het advies gekomen om vanaf halte Capelsebrug
bus 95 of 97 te nemen tot halte Vijverlaan (deze gaat ook op zondag 4 x per uur). Loop op het
voetpad (flats Rechts houden); RA 2e straat (Krimpenerbosweg); RA 2e straat (Krimpenerbosweg).
Auto: A16 (Rotterdam – Breda) neem afslag 25 Capelle a/d IJssel. U komt dan op de N210 en gaat ri
Capelle a/d IJssel. Ga bij de rotonde RA (N210) ri Capelle aan den IJssel. U gaat dan over de brug en
rijdt RD. Daarna is het bij de 2e rotonde LA ri Krimpen aan den IJssel (wijken 4 en 5). Ga 1e straat RA
naar het parkeerterrein.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Krimpen a/d IJssel
Krimpen aan den IJssel is een plaats en gemeente in de Krimpenerwaard en telt ongeveer 30.000
inwoners.
Krimpen is al oud, het plaatsje wordt het eerst genoemd in een document van 1277. De gemeente ligt
aan de zuidoever van de IJssel en de dijk langs deze rivier is ook jaren de enige plaats van
bebouwing geweest, voor het merendeel boerderijen. In die tijd bestond Krimpen uit een aantal min of
meer op zichzelf staande woongemeenschappen langs de dijk. Industrie bestond uit (onder andere)
twee voorname werkgevers: de steenfabriek van Mijnlieff en de scheepswerf van Van der Giessen de
Noord.
Bij de watersnood van 1953 bleek de open verbinding met de Noordzee en de daarmee gepaard
gaande toegankelijkheid voor het getij tot de IJssel een groot gevaar te zijn, en in 1954 werd
begonnen met de bouw van de stormvloedkering Hollandse IJssel, het eerste deltawerk. In 1958 werd
deze voltooid en de bijbehorende Algerabrug die Krimpen met Capelle aan den IJssel verbindt is de
eerste vaste verbinding tussen de Krimpenerwaard en het gedeelte van Zuid-Holland ten noorden van
de IJssel.

Halverwege de jaren zestig heeft Krimpen de functie van forensengemeente van Rotterdam gekregen
en is toen flink gaan uitbreiden. Inmiddels is het grootste gedeelte van het grondgebied volgebouwd.
Het bestuur streeft ernaar om het landelijke karakter (gericht naar de Krimpenerwaard in het oosten)
te behouden.
Buitendijks stond tot 1930 de korenmolen Onverwacht. In 1993 heeft men de uitgebrande molen
herbouwd. De molen werd bij deze gelegenheid De Schelvenaer gedoopt. Deze maalvaardige molen
is het onderkomen van een restaurant.
Er staan veel kerken in Krimpen aan den IJssel, van 12 kerkgenootschappen 20 stuks. De Oud
Gereformeerde Gemeente van Krimpen (Mieraskerk) is met circa 1900 leden en doopleden de
grootste Oud Gereformeerde Gemeente van Nederland. Verder is er ook een grote Gereformeerde
Gemeente met ruim 1550 leden.
Krimpen wordt omringd door drie natuurgebieden. Naar het oosten, langs het veenweideriviertje de
Loet heeft zich een polderbos, het Loetbos ontwikkeld. Daar loopt de route voor een deel doorheen.
Tussen Krimpen a/d IJssel en Krimpen a/d Lek is het recreatiegebied Het Krimpenerhout aangelegd,
met centraal gelegen daarin een recreatieplas. En langs de rivier de Nieuwe Maas naast het
bedrijventerrein de Stormpolder ligt buitendijks een uniek zoetwatergetijdengebied, het
Stormpoldervloedbos. Onze route gaat gedeeltelijk door het natuurgebied Krimpenerhout en voert u
langs mooie vergezichten.
De route doet ook het plaatsje Krimpen aan de Lek aan. De naam Krimpen komt van het oude woord
“Crempene”, dat “oversteekplaats” betekent. Letterlijk betekent Krimpen aan de Lek dus
“oversteenplaats aan de Lek”.
Het centrum bestaat uit een aantal kleine flatjes en een nieuw winkelcentrum genaamd De Markt. Veel
van de nieuwbouw staat in het noorden. In het dorp staan drie kerken waarbij op de toren van de kerk
op de dijk een walvis staat, die aan de voormalige walvisvaart herinnert. Deze walvisvaart vormde ooit
een belangrijke bron van inkomsten voor het dorp. Aan de dijk is al geruime tijd een houtzagerij
gevestigd.
Ten westen ligt Krimpen aan den IJssel en naar het oosten Lekkerkerk, waarmee Krimpen aan de Lek
tussen 1-1-1985 en 1-1-2015 de gemeente Nederlek vormde. Op laatstgenoemde datum ging de
plaats samen met de gemeente op in de fusiegemeente Krimpenerwaard.
Volgende wandeltocht – Zoetermeer
Snowworld, Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer
De route is een mooie om te lopen. We starten vanuit het Buytenpark en gaan langs de Zoetermeerse
Plas die gelegen is in het recreatiegebied de Noord Aa en dan lopen we door het prielenbos. De 25
km komt in het natuurgebied Bentwoud, met daarin gelegen het Nationaal Kinderbos. In dit bos
groeien geboortebomen voor nieuwe wereldburgers en levensbomen voor kinderen die overleden zijn.
Daarna gaat de route langs Stadsboerderij Weidemolen en door de woonkernen Oosterheem, dwars
door het winkelcentrum en door Zeghwaert en gaan samen met de 15 weer terug naar het
Buytenpark.
Vanwege de natuurgebieden kan de hond niet mee naar de wandeling vanuit Zoetermeer.
Startlocatie Woerden
Helaas kunnen we niet meer starten vanuit het Brediushonk in Woerden. Ze hebben al jaren moeite
om op onze wandeldag voldoende vrijwilligers te vinden om ons van consumties te voorzien. Wij zijn
daarom op zoek naar een nieuwe locatie die in de buurt van het station ligt, ruim genoeg is om grote
groepen te ontvangen en met voldoende parkeerplaatsen in de buurt. Weet u een gelegenheid laat
het even weten aan Ineke Gerritsjans coordinator@rs80.nl
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.

