Scheveningen – 31 dec t/m 16 jan 2022
RS80 – Jaargang 2021 – 2022
Serie 42 – tocht 6 (416)
Parkoersbouwer: Jan van de Berg
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: SVV Scheveningen, Sportpark Houtrust. Laan van Poot 38c, 2566 EC Den Haag
Openbaar Vervoer: Trein: Den Haag Centraal, bus 24 (ri Kijkduin) tot Houtrustweg.
Loop tussen het tankstation en het kanaal door (Houtrustweg) aan de Linker zijde van de weg. LA
1e pad (Tjalle Robinsonduin). Aan het eind van dit pad kunt u starten met de wandeling. Loop
tussen de tennisvelden en de sporthal door en de rest kunt u lezen in de routebeschrijving.
Auto: A12 ri Den Haag – LA ri Scheveningse Haven (S101); RA ri Scheveningse Haven (S100 –
S102); RA ri Scheveningse Haven (S200); RA ri Scheveningse Haven (Houtrustweg); LA 2e weg
(Laan van Poot). Zoek een parkeerplaats en loop tussen de tennisvelden en Sporthal door ri. svv
Scheveningen. De sportkantine is helaas gesloten.
In deze hoek kunt u starten met de routebeschrijving. Loop tussen de tennisvelden en de sporthal
door en de rest kunt u lezen in de routebeschrijving
Terugblik Nootdorp
Vrijdag hebben Auke en ik de route zoals dat tegenwoordig gewoonte is gepijld.
We kunnen de route op ons gemak pijlen en dat komt de kwaliteit van pijlen ten goede. Op
zaterdagochtend gaan er twee pijlteams op pad om dit nog even na te lopen en de bepijling zo
nodig aan te vullen. In de praktijk worden er dan vooral krijtpijlen bijgezet en waar nodig de
inmiddels bij u bekende geplastificeerde RS80-pijlen. Het resultaat is een goed gepijlde route waar
we al meerdere keren complimenten voor hebben gekregen.
Het was een afwisselende route die de meeste wandelaars in mistige omstandigheden hebben
gelopen. Het was even een kleine wereld maar een prachtige route waar ik veel complimenten
voor heb gekregen onderweg.
Alle wandelaars waren ruim op tijd binnen en zelfs de pijlophalers waren om 16.30 uur binnen. Na
nog even gezellig met elkaar te hebben gebabbeld/gezeten zijn we voor 17.00 uur naar huis
gegaan. Keurig op tijd voor sluitingstijd.
Lockdown
In de loop van de dag bleek dat Nederland nog een onaangename verrassing voor ons in petto
had. Een harde Lockdown die direct de volgende dag in zou gaan. Ik kon wel janken. Al die
wandelaars die in de laatste maanden hun conditie weer hadden opgebouwd of daar nog mee
bezig zijn. En wat hadden we nog graag vijf echte wandeltochten voor u georganiseerd. Helaas zal
onze volgende wandeltocht vanuit Scheveningen een individuele wandeltocht worden. Maar dit is
in elk geval meer dan niks. Zodra de inschrijving voor deze tocht opengaat zullen wij u informeren.
Verder zullen wij het per tocht bekijken. Of we op 22 januari 2022 onze wandeltocht vanuit
Alblasserdam mogen organiseren is vanwege Corona nog maar de vraag…..
Inmiddels is er contact geweest met de gemeente en lijkt het er op dat we de route van
Alblasserdam mogen pijlen. Hoe we dit verder gaan (kunnen) doen zullen we u nog over
informeren.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Scheveningen
Scheveningen is een stadsdeel van Den Haag, genoemd naar een vissersplaats die vervolgens
opging in een badplaats en wijk in Den Haag. Vanuit de kantine van SVV lopen we al vrij snel in
bosrijk gebied, de Bosjes van Poot. Het is een natuurgebied dat samen met het Westduinpark
ongeveer 235 hectare park vormt. Het Westduinpark ligt tussen stad en strand.

Haven van Scheveningen
De route gaat verder langs de haven van Scheveningen waar het ’s zomers bruist van
bedrijvigheid door de vele toeristen. De vishandel van Simonis is heel bekend en wordt dan ook
druk bezocht. Het zijn drie bij elkaar gelegen havens met een open zeeverbinding aan de kust van
de Noordzee, die sinds het eind van de 19e eeuw aanvankelijk ten behoeve van de visserij werden
uitgegraven in het duingebied bij het toenmalige dorp Scheveningen. Tegenwoordig zijn deze
havens in gebruik voor diverse andere vormen van scheepvaart, waaronder ook recreatie
(jachthaven) en als aanlegplaats voor marine- en passagiersschepen (cruises).
Gedenknaald
Aan het einde van de haven loopt u tegen de Gedenknaald aan. Het is een monument dat
herinnert aan het vertrek van prins Willem V in 1795 en de aankomst te Scheveningen van Willem
/ Frederik op 30 november 1813. Het initiatief tot het oprichten van een monument werd in 1863
genomen door koning Willem III. Zijn oom prins Frederik werd voorzitter van een commissie die de
koning instelde om een nationaal gedenkteken te bedenken, gewijd aan het herstel van
Nederlandse onafhankelijkheid.
Vervolgens gaat de route via de Zuidboulevard naar de Keizerstraat, een gezellige winkelstraat.
Helaas zijn de winkels op dit moment dicht vanwege de lockdown, het wordt dus etalages kijken.
Kurhaus
Het Kurhaus is een bekend hotel restaurant. Het beschikt over ruim 250 kamers. Daarnaast
beschikt het hotel over een nieuw restaurant: Waves at the Kurhaus en een aantal
conferentiezalen.
In 1818 stichtte Jacob Pronk aan de Verlengde Badhuisstraat een houten paviljoen met een
badhuis, de opening was op 15 juli van dat jaar. In 1828 kwam er op initiatief van de burgemeester
een veel groter 'Stedelijk badhuis' in classicistische stijl, genaamd Grand Hôtel des Bains naar een
ontwerp van stadsarchitect Zeger Reyers. Het Stedelijk Badhuis was zo succesvol dat in 1856
werd besloten het badhuis uit te breiden. In de periode van 1884 tot 1885 werd op dezelfde plek
het Kurhaus gebouwd. Na een felle brand werd het tussen 1886 en 1887 herbouwd. Het is
ontworpen door de Duitse architecten Johann Friedrich Henkenhaf en Friedrich Ebert. Van 18581882 was Francois Gerard Abraham Gevers Deynoot burgemeester van Den Haag. Het plein voor
het Kurhaus werd in 1891 naar hem vernoemd. Van 1979 tot 1995 bevond zich een casino in het
Kurhaus. In 1995 is het casino naar een nieuw gebouw verhuisd aan de overkant van de straat en
heet nu Holland Casino.
Scheveningse pier
De route gaat verder een stukje langs het strand waar u de beroemde Scheveningse Pier kunt zien
liggen. Het in 1961 geopende gebouw, dat in de plaats kwam voor de oude pier uit 1901, doet
dienst als horeca-, winkel- en entertainmentcomplex. De pier werd in oktober 2013 gesloten omdat
hij niet meer voldeed aan de brandveiligheidseisen, maar na een grote verbouwing volgde op 18
juli 2015 een gedeeltelijke openstelling. Op de pier bevinden zich allerlei winkeltjes en restaurants,
je kunt er zelfs bungee jumpen. Dat is voor de waaghalzen onder ons. Verder is er ook sinds kort
een reuzenrad. Dit reuzenrad met de naam Skyview De Pier werd in 2016 officieel in gebruik
genomen.
Madurodam
Na het strand en de pier lopen een stukje door het mooie natuurgebied van Meijendel en lopen we
langs het attractiepark Madurodam. Het is een miniatuurstad gebouwd op een schaal van 1 op 25,
geopend op 2 juli 1952. Het stadje is genoemd naar George Maduro, een Curaçaose student die
zich tijdens de meidagen van 1940 als cavalerieofficier onderscheidde in de slag om de residentie
en in februari 1945 in concentratiekamp Dachau overleed. Zijn ouders schonken het beginkapitaal
voor het project, dat door de familie Maduro wordt beschouwd als monument voor hun enige zoon.
Madurodam geeft een beeld van een Nederlandse stad en de Nederlandse samenleving dmv ruim
700 maquettes van gebouwen uit alle delen van Nederland. Een ziekenhuis en een begraafplaats
ontbreken. Sommige maquettes zijn interactief door er een muntstuk in te doen.

Indisch monument
Na het stadse gedeelte loopt de route door de Scheveningse bosjes waar u het Indisch Monument
vindt. Het Indisch Monument is een (graf)monument in Den Haag ter nagedachtenis aan alle
Nederlandse burgers en militairen die in de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer zijn geworden
van de Japanse bezetting (1941-1945) van het voormalige Nederlands Indië. Zij kwamen om in de
strijd, in de kampen of tijdens dwangarbeid.
Het monument bestaat uit zeventien bronzen gestalten voor een hoog weef- of hekwerk opgesteld
rond een baar. De gestalten vertegenwoordigen de vele gezichten van lijden: de pijn, de wanhoop
en het protest. Op de baar in het midden ligt de dood, links en rechts geflankeerd door rouwende
vrouwenfiguren. De figuren aan de uiterste zijden verwijzen naar de bevrijding. Zij zijn wakker
geschud en met opgeheven hoofd en gebalde vuisten trekken ze strijdlustig de toekomst
tegemoet.
Het Lange Voorhout
Vervolgens lopen we weer richting bebouwde kom en wel over het Lange Voorhout (met de
klemtoon op de laatste lettergreep).
Het Lange Voorhout, zo genoemd omdat het een uitloper (voor-bos of voor-hout) van het Haagse
Bos was, kreeg geleidelijk zijn karakteristieke L-vorm. Deze ontstond achtereenvolgens door de
bebouwing van de Lange Vijverberg (1375-1400) en van de strook tussen de Hoge Nieuwstraat en
het Voorhout (1400-1475).
In 1556 gaf Karel de V opdracht er grote lindebomen te plaatsen. Deze bomen geven het Lange
Voorhout een statig uiterlijk. In de volksmond werd het Lange Voorhout door deze bomen ook wel
de Lindelaan of de Lange Lindelaan genoemd: het versje Liesje Leerde Lotje Lopen Langs de
Lange Lindelaan herinnert hier nog aan.
In 2009 is het Lange Voorhout gerenoveerd. Tot drie meter diepte is de grond open gegraven om
een constructie aan te brengen die de boomwortels zal beschermen, en er zijn betonplaten
aangebracht om de beelden van de jaarlijkse beeldententoonstelling te kunnen plaatsen. Over dit
geheel zijn schelpen gelegd, zoals er vroeger ook lagen. Er zijn nieuwe bankjes geplaatst waar
bezoekers rug aan rug kunnen zitten.
Op het plein is door de gemeente Den Haag een nieuw soort straatverlichting geplaatst, die door
de toepassing van ledverlichting ook het bladerdak van de monumentale bomen belicht. De
ledlampen zijn bestuurbaar en kunnen op de kunstobjecten worden gericht die 's zomers op het
Lange Voorhout worden geplaatst. De gouden kroontjes op de lantaarns geven de route aan die
de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag rijdt.
Het Mauritshuis (officieel Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis) in Den Haag is sinds
1822 een museum met voornamelijk schilderijen uit de Gouden Eeuw.
Het Binnenhof
Het Binnenhof (historische naam: Hof van Holland) is een gebouwencomplex in het centrum van
Den Haag, dat al eeuwenlang het middelpunt is van de Hollandse en Nederlandse politiek. Hier
bevinden zich de Eerste en Tweede Kamer, de twee kamers die samen het parlement vormen, en
een deel van de Raad van State, het orgaan dat over wetgeving adviseert en tevens dient als de
hoogste bestuursrechter. Ook de minister-president, de hoogste politieke bestuurder van
Nederland, heeft hier zijn kantoor, in het Torentje.
Het ontstaan van het Binnenhof gaat terug tot de bouw van een kasteel door de graven van
Holland, die er sinds de dertiende eeuw hun residentie hielden. Later werden zij in deze keuze
opgevolgd door stadhouders, de Staten-Generaal van de Nederlanden en, sinds 1815, de StatenGeneraal van het Koninkrijk der Nederlanden. De Staten-Generaal van het Koninkrijk der
Nederlanden. Het Binnenhof is mogelijk het oudste parlementscomplex in Europa dat nog als
zodanig dienstdoet, waarbinnen de vergaderzaal van de Eerste Kamer, rond 1655 gebouwd als
vergaderzaal van de Staten van Holland en West-Friesland, kan worden gezien als de oudste in
gebruik zijnde parlementaire vergaderzaal.
Het huidige Binnenhof is het resultaat van tal van verbouwingen door de eeuwen heen, waarbij
steeds nieuwe onderdelen zijn toegevoegd en bestaande gewijzigd. De meest recente verbouwing

werd voltooid in 1992. Daarbij werd het Tweede Kamercomplex uitgebreid en werd onder meer de
vergaderzaal van de Tweede Kamer verplaatst. Sinds 2021 vindt ook een renovatie van het
Binnenhof plaats, maar wordt het aanzicht niet significant gewijzigd.
De stad Den Haag dankt haar ontstaan aan het Binnenhof, dat in de loop van de eeuwen zorgde
voor een aanwas van bestuurders en werklieden, die zich in de nabijheid vestigden. Het wordt
gerekend tot de Top 200 van Nederlandse rijksmonumenten. Het woord "Binnenhof" staat in het
Nederlandse taalgebruik vaak synoniem voor Nederlandse parlement. Het Buitenhof is een
aangrenzend plein, vroeger ook wel ‘Nederhof’ genoemd.
Paleistuin
Het eind van de route is bijna in zicht, maar niet voordat u een stukje door en langs de Paleistuin
mag lopen. De Paleistuin, vroeger ook wel Princessetuin genoemd, is een park tussen Paleis
Noordeinde en de Prinsessewal in Den Haag.
De tuin loopt door tot aan de Koninklijke Stallen, waarvan de ingang aan de Hogewal ligt. In de tuin
staan verscheidene gebouwen, waaronder het Koninklijk Huisarchief. De Koninklijke Stallen zijn
vanuit de tuin bereikbaar. De tuin is grotendeels toegankelijk voor het publiek, van zonsopkomst tot
zonsondergang. De tuin wordt alleen gesloten als er belangrijke gasten op het paleis zijn.
Vervolgens loopt u langs de Singels, langs de Boecopbrug, het verversingskanaal en de
Houtrustbrug. De 15-km route splitst zich bij de Keizerstraat om vanaf daar naar het Indisch
monument te lopen, via het Noordeinde, de Paleistuin, de gracht en het verversingskanaal om dan
weer terug te komen bij de finish.
Volgende wandeltocht – Alblasserdam 22 januari 2022
VV de Alblas, Bas Verhoevenweg 6, 2952 AV Alblasserdam
Het is de eerste keer dat er een wandeltocht van ons start vanuit Alblasserdam. Dit is een
verrassend mooie tocht die we voor het gemak even de Kinderdijkse Molenroute noemen. De
route gaat vanuit Alblasserdam in oostelijke richting langs de Alblas, vervolgens slingeren we door
het landschap en gaan door het Alblasserbos. Dit is een verrassend leuk stukje natuur waar we
natuurlijk graag doorheen lopen. Daarna lopen we in noordelijke richting tot De Alblas, we gaan
Linksaf en lopen tot Oud Alblas, in de winter als er voldoende ijs ligt schijn je hier lekker te kunnen
schaatsen. Dan kun je optimaal genieten van het boeren landschap.
Vervolgens gaan we naar Nieuw Lekkerland en lopen langs de rand van het dorp. We hebben
gekozen voor de Tiendweg, een leuk paadje om overheen te lopen.
Achteraan gaan we Rechtsaf en lopen over een smal paadje langs een molen tot de Lekdijk. Deze
volgen we totdat we aanbeland zijn bij de molens van Kinderdijk. Dit Werelderfgoed is
wereldberoemd en normaal gesproken trekt dit gebied veel toeristen. Die gaan we nu niet zien. Het
zal rustig zijn. We lopen tussen de molens door en gaan door Alblasserdam naar de finish. De 15
km gaat Linksom en loopt ook tussen de molens van Kinderdijk door en gaat samen met de 25 km
door Alblasserdam naar de finish. Al met al prachtig om te lopen.
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.

