
Leidschendam – 2 april 2022 

RS80 – Jaargang 2021 – 2022 

Serie 40 – 400 

Parkoersbouwer: Auke Jansma 

Afstand: 25 en 15 km en 40 km 

Startlocatie: Sporthal de Bocht en de Tas, Fluitpolderplein 3 2262 ED Leidschendam 

We zijn van harte welkom bij restaurant De Knip, 1e horecarust op de 15 en 40 km-afstand, toiletgebruik 
zonder dat u een consumptie neemt is niet toegestaan. 

Openbaar Vervoer: 
Neem de trein tot Den Haag Centraal Perron C en dan tram 6 ri Leidschendam halte Burg 
Kolfschotenlaan, volg de borden van RS80 tot start 

Auto: Vanaf de A4 tot afslag 8 richting Leidschendam, neem de N14 en volg dan de RS80 borden tot 
start. 

Rusten voor de individuele wandeltocht 
Voetbalkantines zijn doordeweeks gesloten, daarom hebben voor u naar alternatieve rusten gezocht. 
Naar ons idee is dit aardig gelukt. Onderstaand de rustmogelijkheden op een rijtje. 
Horecarust 1 – De Knip, Kniplaan 22, 2251 AK Voorschoten. Open di t/m zo 11.00 tot 22.00 uur. 
Horecarust 2 – Is te zien vanaf de Burg. Banninglaan en u loopt er langs. Jumbo in de Mall of the 
Netherlands. Openingstijden van Jumbo Food Cafe zijn bij ons niet bekend, maar volgens ons wel ruim 
om even naar toe te gaan. 
Horecarust 3 – Op de Weis, Coffee, tea & more, Weissenbruchstraat 39, 2596 GB Den Haag. 
Openingstijden ma t/m za 8.00 tot 17.00 uur. U komt in de Jozef Israëlslaan als u uit het Haagse Bos 
komt. Dan zit de gelegenheid aan de Linker zijde ter hoogte van de Weissenbruchstraat. 
Horecarust 4 – bij golfclub Groendael, Groenendael 3, 2244 BK Wassenaar. Openingstijden ma t/m zo 
9.00 tot 18.00 uur, u moet er wel een stukje voor omlopen. Als u van de Waalsdorpervlakte komt gaat u  
LA op klinkerweg Groenendael, dan een bocht naar Rechts; LA Wassenaarse Golf Groendael. 
Na de horecarust LA op 1e kruising (Ruychrockpad); vervolg op punt 138 RD bij wegw 64839/1. 
Horecarust 5 – voordat u op punt 171 bent gaat u in het Haagse Bos RD klinkerweg (Leidsestraatweg). 
Iets verderop kunt u terecht bij Chalet Den Bosch, Leidsestraatweg 45, 2594 BB Den Haag. Open di t/m 
zo van 10.00 – 17.30 uur en op maandag van 11.00 – 17.30 uur 
Horecarust 6 – De Koning – Koffiehuis, Bezuidenhoutseweg 675, 2594 CA Den Haag. Open ma t/m vrij 
van 7.00 tot 15.00 uur. Deze gelegenheid ziet u liggen vanaf einde Zijdeweg. Eerst ovs 
Bezuidenhoutseweg en direct RA loop dan even door en u bent bij het Haagse koffietentje. Daarna loopt 
u iets terug en vervolgt de route door RA i.p.v LA fietspad. (punt 187) 
 
Informatie over de Wandeltocht vanuit Leidschendam 
De wandeltocht vanuit Leidschendam is onze uitgestelde jubileum wandeltocht en daarom hebben we er 
extra werk van gemaakt.  

Voor de 400ste wandeltocht in Serie 40 wilden wij de wandelaars 2 cadeautjes geven. Het eerste 
cadeautje is de extra afstand 40 km-afstand. Deze afstand organiseren wij eenmalig naast de 15 en 25 
km. Verder krijgen alle wandelaars na afloop van de wandeltocht een verrassing.  

De 40 km afstand is dit keer zo opgebouwd dat wandelaars eerst 15 km lopen en daarna 25 km. 
Wandelaars die 15 km lopen wandelen alleen de 15, wandelaars die kiezen voor de 25 lopen alleen de 25 
km.  

Leidschendam 
De gemeente ontstond in 1938 uit een fusie tussen de gemeenten Veur, Stompwijk met buurtschap 
Wilsveen. In 2002 is deze plaats samen met Stompwijk en Voorburg onderdeel geworden van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Deze route start vanuit het Sportcafé bij Sporthal De Bocht en de Tas en gaat eerst door Leidschendam, 
we lopen een zo mooi mogelijke route door parken en gaan naar de Vliet. 



 
De Vliet 
De Vliet is een kanaal dat in de middeleeuwen is gegraven, dit in navolging van het meer dan ca 1950 
oude kanaal van Corbulo dat in de Romeinse tijd, in opdracht van veldheer Corbulo is gegraven tussen 
de Oude Rijn bij Leiden en de Schie-Maas bij Delft. 

Als we langs de Vliet lopen komen we al snel langs molen De Salamander. Dit is een houtzaagmolen en 
is in 1777 gebouwd als vervanger voor een uitgebrande voorganger uit de zeventiende eeuw. Vanaf het 
einde van de 19e eeuw werd een stoommachine ingezet om ook bij windstilte te kunnen zagen. Deze 
stoommachine werd gestookt met afvalhout. 

Dan lopen we verder langs de Vliet en lopen langs de Petrus en Pauluskerk, gebouwd in 1880, een 
kruisbasiliek in Neogotische stijl met ronde vormen over de Vliet. We gaan over de hefbrug en langs de 
sluis. Een deel van Leidschendam rondom de sluis Leidschendam is een beschermd dorpsgezicht. We 
lopen weer verder en komen in het groenere gedeelte van Leidschendam. We lopen door de Vlietland, 
een recreatiegebied in Zuid Holland dat is ontstaan als gevolg van zandwinning die in 1968 werd gestart 
en in 2001 werd beëindigd. Tijdens de ontzanding ontstonden een afwisselend milieu en een bijzondere 
vogelrijkdom. Dan gaan we over een bruggetje en kunnen rusten bij restaurant De Knip in Voorschoten, 
ze zullen hier staan met een speciale koffiekar buiten. Bij mooi weer kunnen we lekker buiten zitten, het is 
ook mogelijk binnen te zitten. 

We gaan weer verder en mogen over het terrein van Kasteel Duivenvoorde. We lopen rond het kasteel en 
door het park rond het kasteel. 

 

Kasteel Duivenvoorde 
Kasteel Duivenvoorde is gebouwd in 1226, is museum en particulier bezit. Kom gerust eens terug voor 
een rondleiding. In de eerste vijf eeuwen werd het kasteel bewoond door de familie Van Duvenvoirdes en 
vormden een tak van het geslacht Van Wassenaer, een eeuwenoud geslacht dat een belangrijke rol in 
Nederland heeft gespeeld. Het kasteel en de tuin hebben de status van rijksmonument. Daarna gaan we 
weer terug naar de Veurseweg en zodra we Rechtsaf kunnen gaan van deze doorgaande weg af gaan 
we rechtsaf. We lopen dan door de parken naar de start. Voor de 15 km is er nu een finish, voor mensen 
op de 40 hebben we nu een rust bij het Sportcafé bij Sporthal de Bocht en de Tas. Voor de 40 km-lopers 
gaan we daarna weer verder de route op en krijgen nog veel moois te zien.  

De 25 km-lopers gaan eerst door Leidschendam, langs het winkelcentrum en daarna door het Zijdepark. 
Daarna gaan we naar de andere kant van het spoor en lopen door de groene strook met zijn volkstuintjes 
langs het spoor. We zien ook de Nieuwe Veenmolen en gaan daarna over een mooi paadje langs een 
sloot in de richting van Huis ten Bosch. Auke heeft een mooie route gemaakt door het Haagse Bos langs 
de vele vijvers dat het bos rijk is.  

Het Haagse Bos is een bos in Den Haag, dat gelegen is tussen de wijken Mariahoeve, Marlot, 
Bezuidenhout, Benoordenhout, Stationsbuurt en Centrum. Het bos ligt op een oude strandwal en houdt 
op waar het veen begint. Het is een van de 19 gebieden in Den Haag die behoren tot een beschermd 
stadsgezicht. De strandwal waarop het Haagse Bos ligt werd gevormd tijdens een transgressie in het 
Atlanticum, ca 9220 tot 5660 jaar geleden.  

Doordat de kustlijn landinwaarts verschoof, ontstonden zandophopingen die strandwallen vormden. Deze 
hadden een langgerekte vorm en lagen min of meer evenwijdig aan de kust. Nadat de zee zich terugtrok 
raakten de strandwallen in de loop der eeuwen bedekt met vruchtbare grond en ontstonden er door 
natuurlijke processen uitgestrekte bossen. 

We wandelen daarna door de Nassaubuurt en we lopen door Landgoed Oostduin en Arendsdorp. De 
landgoederen Oostduin en Arendsdorp zijn rond 1580 gesticht. In Arendsdorp stond vroeger het 
herenhuis Huize Oostduin. Dit huis is tijdens de 2e WO verwoest en in 1946 gesloopt. 

Oostduin en Arendsdorp vormen een bijzonder natuurgebied tussen de bebouwing. Van het oude 
landgoedkarakter is weinig meer over. Behalve een herinnering, oude bomen en een paar kleine 
gebouwen, zoals de theekoepel. 

Daarna hebben we een rust bij Koninklijke HC & VV, daarna gaan we weer op weg over een leuk paadje 
naar Landgoederen Clingendael en Oosterbeek.  

Koninklijke H.C. & V.V. 
Een vereniging met historie, we hebben u daarom de geschiedenis van deze club niet willen onthouden. 



Deze vereniging begon haar activiteiten als Haagsche Cricket Club in mei 1878. Destijds vierden HCC en 
HVV hun eerste kampioenschappen op het Malieveld, waar linten dienen als doellatten en schaapherders 
met hun kudde het veld doorkruisen. Gezien de verdiensten van de vereniging voor de Nederlandse 
sportwereld werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van HCC in 1978 door Hare Majesteit de 
Koningin het predicaat Koninklijke aan de HC en VV toegekend. 

In 1898 wordt het voetbal- en cricketspel op het Malieveld verboden. Een vriendelijke baron schiet te hulp 
en staat de cricketers en voetballers toe een gedeelte van zijn landgoed Clingendael te huren, op 
voorwaarde dat hij de voetballers zelf niet kan zien. Dus loopt de voorzitter van HVV met een vlag in de 
hand van zijn huis af, tot hij uit het zicht is verdwenen. Daar op de Achterste Dieppunt komt het eerste 
veld te liggen. (voor u gevonden op de website van konhcvv.nl). 

Landgoed Clingendael 
Clingendael, een landgoed met een 17e -eeuws huis op het grondgebied van de gemeente Wassenaar 
grenzend aan de Haagse wijk Benoordenhout. Het is in eigendom van de gemeente Den Haag. Sinds 
1982 is het Huys Clingendael in gebruik bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 
Clingendael. In de 16e eeuw stond er een boerderij in de clinge (duinvallei) waar nu Clingendael ligt. 

De boerderij is afgebroken en er is een landhuis gebouwd met een tuin in barokstijl met veel buxushagen 
en symmetrische patronen. Het huis werd een centrum van kunst en cultuur. Clingendael en Oosterbeek 
zijn prachtige gebieden om doorheen te mogen wandelen.  

Daarna lopen we door Duinzigt en gaan over de Waalsdorpervlakte en zien de Bourdonklok.  

De Waalsdorpervlakte is een vlakte in het duingebied Meijendel bij Wassenaar en Den Haag. Tijdens de 
2e WO zijn hier meer dan 250 mensen door de Duitse bezetter ter dood gebracht. De Waalsdorpervlakte 
is een van de belangrijkste Nederlandse oorlogsherdenkingsplaatsen. Het terrein is beschermd 
natuurgebied en maakt deel uit van Natura 2000 gebied van Meijendel & Berkheide, een prachtig stukje 
natuur in de duinen. 

In 1946 is een eerste monument geplaatst. Het bestond uit vier houten kruisen. In 1949 is een muurtje 
toegevoegd. In 1959 is bij het monument een klokkenstoel, met één grote luidklok oftewel Bourdon, 
geplaatst. Jaarlijks wordt op de dag van de nationale dodenherdenking tegen de rand van het monument 
de Nederlandse vlag gevormd, vroeger met bloemen, tegenwoordig met geverfde dennenappels. Aan 
weerszijden van het monument worden fakkels geplaatst en er staat een erewacht van 6 personen. Over 
de Waalsdorpervlakte wordt een stille tocht gelopen. De stoet vormt zich vanaf het verlengde van de 
Oude Waalsdorperweg. 

Daarna lopen we door Groenendaal en hebben een rust bij een voor ons bekend adres, nl SVC ’08. Hier 
kunnen we heerlijk zitten voor een soepje en voor de 40 km lopers zullen het andere drankjes zijn. 
Daarna lopen we terug door de Landgoederen Clingendael en Oosterbeek. Daarna lopen we door het 
Haagse Bos en lopen langs paleis Huis ten Bosch, waar Koning Prins Willem Alexander woonachtig is.  

In 1645 werd net de bouw begonnen van Huis ten Bosch, een zomerverblijf voor Frederik Hendrik en zijn 
vrouw Amalia van Soms. Nadat het gebouw in handen van de Pruisische koning Frederik I was gekomen 
kwam het in 1732 weer in bezit van de Oranjes. Stadhouder Willem IV liet er door Daniel Marot onder 
andere twee vleugels aanbouwen. Sinds 1815 is het eigendom van de Nederlandse staat en wordt het ter 
beschikking gesteld aan de koning(in). Huis ten Bosch behoort tot de top 100 van de rijksdienst voor de 
monumentenzorg. 

Daarna lopen we door Marlot, een van de duurdere wijken van Den Haag.  

In 1917 kocht de gemeente Den Haag het 91 ha grote landgoed Marlot met de bedoeling een gedeelte ter 
grootte van 36,5 ha in erfpacht uit te geven voor de aanleg van een villawijk. Daarmee ging het proces 
van start dat zou leiden tot een van de meest homogene voorbeelden van de Nieuwe Haagse School. 
Marlot moest meer een esthetische eenheid gaan vormen dan de daarvoor ontwikkelde wijken Houtrust 
en Vogelwijk. De woningen dateren uit de jaren ’20 en ’30.  

In het nabijgelegen Haagse Bos, Duindigt en Marlot zelf werden lanceerinstallaties opgesteld waardoor 
een risico ontstond dat er geallieerde bombardementen zouden plaatsvinden. Uiteindelijk ontkwam Marlot 
echter aan de verwoestingen van wat bekend is komen te staan als het Bombardement op het 
Bezuidenhout 

Gratis deelname Leidschendam voor beloninglopers Serie 40 
Onze 400ste wandeltocht die op 21 maart 2020 zou worden georganiseerd is destijds afgelast door 
Corona. We hebben toen besloten de bekers van Serie 40 éénmalig per post aan alle beloninglopers te 



sturen. Deze mensen hebben toen ook recht op deelname aan de tocht vanuit Leidschendam gekregen. 
Zij hoeven zich dus niet opnieuw in te schrijven. De deelnemerslijsten zullen bij alle startbureauleden 
liggen. 
Terugblik Katwijk  
Onder zonnige omstandigheden hebben we weer kunnen genieten van een prachtige wandelroute. Er 
was veel afwisseling en veel te beleven onderweg. We hebben veel complimenten ontvangen voor deze 
route. 

Vooruitblik nieuwe seizoen 2022-2023 (serie 42) 
Voor het nieuwe seizoen hebben wij weer ons best gedaan om mooie en nieuwe routes te bedenken, 
samen met onze parcoursbouwers. U kunt rekenen op mooie startlocaties en verschillende omgevingen 
om de winterserie te wandelen, er is voor elk wat wils. 

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. 


