
Woubrugge – 05-03-2022 

RS80 – Jaargang 2021 – 2022 

Serie 42 – tocht 9 (419) 

Parkoersbouwer: Hans Vernooij 

Afstand: 25 en 15 km  

Startlocatie: Sport-, Eet- en Feestcafé Die Twee, Bateweg 78, 2481 AN Woubrugge 

Openbaar Vervoer: Trein: Leiden C; Bus 183 ri Alphen a/d Rijn tot Kerkweg Woubrugge. 
Daarna gepijld naar de start. 

Auto: A4 afslag 6 richting Hoogmade – N446 ri Woubrugge; borden RS80 

Informatie over de Wandeltocht vanuit Woubrugge 
De vorige tocht van Hans Vernooij was er één vanuit Roelofarendsveen en die zullen we niet 
snel vergeten. Dit was de laatste tocht voor de eerste Corona Lockdown. We kregen daar 
een record aantal wandelaars van 819. Daarna is onze jubileumtocht uitgesteld en gaan we 
die op 2 april 2022 organiseren. Op dit moment hebben we nog niet zo heel veel 
inschrijvingen voor de tocht vanuit Woubrugge en hopen dat het er echt nog wat meer 
worden. 

De start van de RS80 is vandaag voor het eerst in het dorp Woubrugge. Woubrugge is één 
van de dorpskernen van de gemeente Kaag en Braassem in de provincie Zuid-Holland, in de 
streek Holland-Rijnland en in Het Groene Hart. 

Tot begin 19e eeuw stond het gebied rond het dorp Woubrugge bekend als de Heerlijkheid 
van Esselijkerwoude en Heer-Jacobswoude. Toen rond 1820 de gemeente als bestuursvorm 
werd ingevoerd, werd ‘Woubrugge’ een zelfstandige gemeente binnen hetzelfde gebied als 
deze heerlijkheid. In 1855 werd Hoogmade bij Woubrugge ingelijfd. Vervolgens fuseerden de 
drie gemeenten Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden tot gemeente ‘Jacobswoude’. 
Deze gemeente was genoemd naar het verdwenen dorp Jacobswoude. Op 1 januari 2009 
werd de gemeente Jacobswoude weer opgeheven en samengevoegd met de gemeente 
‘Alkemade’. Gezamenlijk vormen zij vanaf die datum tot op heden de gemeente ‘Kaag en 
Braassem’.  

Het dorp Woubrugge telt 3619 inwoners. Het dorp is vooral bekend bij watersporters 
vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de Wijde Aa, het Braassemmermeer en de 
Westeinder- en Kagerplassen. Daarnaast heeft Woubrugge vele verschillende faciliteiten 
zoals de sloepenhaven. Dit maakt het dorp een ideale locatie voor watersporters. 
Woubrugge ligt in de Polder Oudendijk, langs de Woudwetering.  

Woubrugge heeft 2 gemeentelijke monumenten: 
- De ‘Hervormde Dorpskerk’ (Comriekade 7) is een in 1653 wellicht naar ontwerpen van 
Pieter Post gebouwde kerk, waarvan de plattegrond een rechthoek beslaat, aan de korte 
zijden van driezijdige sluitingen en met de lange zijden eveneens driezijdige uitbouwen.  
- Het woonhuis ‘Jacobswoude’ (Boddens Hosangsweg 84) een woonhuis met rietenkap uit 
1929 van architect Jan Rebel.  

We wandelen vandaag veel langs het water en lopen kriskras door de polders. We starten de 
wandeling langs de Woudwetering richting Alphen de Rijn. Door dit water voeren in de vorige 
eeuw de kerosine boten af en aan richting Schiphol. Vervolgens gaan we langs de Oude Rijn 
richting Koudekerk aan de Rijn. We slaan voor Leiderdorp rechtsaf en vervolgen ons pad 
door de uitgestrekte polders. De wandelroute loopt langs de Kromme Does die door 
Hoogmade stroomt en eindigt langs de Wijde Aa.  



U komt onderweg 10 prachtig gerestaureerde molens tegen. De gemeente Kaag en 
Braassem heeft in haar mooie polders in totaal 21 molens staan, en is daarmee de derde 
gemeente in Nederland.  

Volgende wandeltocht – Katwijk 19 maart 2022 
VV Katwijk De Krom 57 2221 KK Katwijk aan Zee 
De tocht vanuit Katwijk is weer een heel andere. We gaan eerst langs de Rijn en lopen naar 
het strand. U kunt kiezen voor een route over het strand en anders langs het fietspad tussen 
Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee. Vervolgens gaan we door een mooie heuvelachtige 
buurt van Noordwijk. Daar is de splitst de 15 en 25 km route. De 25 gaat over de boulevard 
naar het noorden, dan landinwaarts en door een groenstrook weer naar het noorden. We 
gaan door Nieuw Leeuwenhorst, een prachtig Landgoed en daarna gaan we weer samen 
met de 15 in de richting van Katwijk en hopen dan langs bloeiende bollenvelden te lopen. De 
doorsteek van de 15 is een verrassend mooi stukje lopen. 

Terugblik Woerden 
Wat een enerverend weekend was het. Vrijdag stormde het, de treinen reden niet vanaf 
14.00 uur. De route hebben we op vrijdag kunnen pijlen, we waren op tijd klaar en hebben 
gelukkig niet zoveel last gehad van de storm. En dan de volgende dag. Zaterdag is het 
treinverkeer niet op gang gekomen. Voor vele wandelaars een tegenvaller. 
Op de dag zelf scheen het zonnetje en was het gezellig druk in ’t Bregje, onze nieuwe 
startlocatie voor Woerden. 

Voor de laatste keer hebben we de Coronapassen gecontroleerd en de 
evenementenbandjes bij de wandelaars omgedaan. Volgend jaar zijn we weer welkom om 
hier te starten. 

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. 


