Katwijk– 19-03-2022
RS80 – Jaargang 2021 – 2022
Serie 42 – tocht 10 (420)
Parkoersbouwer: Ineke Gerritsjans
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: VV Katwijk, Sportpark De Krom, De Krom 57, 2221 KK Katwijk aan Zee
Openbaar Vervoer: trein Leiden Centraal, bus 230 ri Katwijk ESA tot halte Sportpark De Krom, volg
daarna de pijlen van RS80 tot de start.
Auto: A4, afslag 8, N14, N44 ri Wassenaar, afslag 8 ri Katwijk N206, neem daarna afslag Rijnsburg
Katwijk-Noord. Volg daarna de borden van RS80
Informatie over de Wandeltocht vanuit Katwijk
Het is al weer jaren geleden dat wij met RS80 gestart zijn vanuit Katwijk aan Zee.
Katwijk is een kustplaats aan de Noordzee en is de grootste gemeente in de Duin- en Bollenstreek. Op 1
januari 2021 had deze gemeente 65.997 inwoners. Katwijk vormt samen met Rijnsburg en Valkenburg
een gemeente. De gemeente is ontstaan aan de monding van de Oude Rijn. In de Romeinse tijd was
Katwijk van groot belang. Katwijk lag op een strategisch punt. De Rijn vormde de noordgrens van het
Romeinse Rijk.
We lopen eerst naar de Rijn en gaan langs het groene gebied dat grenst aan de Oude Rijn. Daarna
lopen we dit keer in Noordelijke richting en gaan over het strand. Voor wie de route over het strand te
zwaar is kan er gekozen worden voor het fietspad door de duinen. Dan komen we aan in Noordwijk aan
Zee, net als Katwijk ook een badplaats, al zullen we in deze periode weinig badgasten zien. Tot begin
19e eeuw is de visserij in Noordwijk aan Zee de belangrijkste vorm van inkomsten gebleven.
We gaan door een heuvelachtige wijk van Noordwijk aan Zee. De 15 km loopt over een leuk paadje naar
Noordwijk-Binnen. De 25 km gaat dan over de boulevard van Noordwijk aan Zee. Wandelaars kunnen
kiezen waar ze willen rusten, mogelijkheden genoeg. Bij de vuurtoren gaan we Noordwijk aan Zee in en
daarna is gekozen voor een leuk stukje groen om doorheen te wandelen. Vervolgens lopen we langs de
noordelijke rand van Noordwijk aan Zee. Daarna gaan we door Nieuw Leeuwenhorst.
De Heerlijkheid van Dyckenburch
Een van de eerste markante gebouwen is De Heerlijkheid van Dijckenburch. Landgoed Dyckenburg kent
een rijke en bewogen historie. De naam komt in 1721 voor het eerst voor. In de oorlog werd
Dyckenburch gevorderd door de Duitse Wehrmacht. Het huis werd het hoofdkwartier van de Duitse
Commandant. In 1945 werd het een Noviciaathuis. Vanaf 1951, na vertrek van de paters, werd de villa
bewoond door gerepatrieerde Nederlanders uit Indonesië. In 1962 werd de villa omgebouwd tot de
beroemde en beruchte camping en hotel “Dijk en Burg”.
Als populaire locatie voor studentenkorpsen hebben Z.M. Willem Alexander en zijn broers hier de
ontgroeningstijd doorgebracht. In 2000 is de camping gesloten waarna het landgoed door de huidige
eigenaar is gekocht.
De Heerlijkheid kijkt uit over de spiegelvijver van Nieuw Leeuwenhorst met daarachter gelegen de
Koepelberg.
Landgoed Nieuw Leeuwenhorst
Landgoed Nieuw Leeuwenhorst maakt onderdeel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Het 17e
eeuwse Nieuw Leeuwenhorst ligt op de strandwal in Noordwijkerhout direct naast de bollenvelden. In
Nieuw Leeuwenhorst zijn oeroude bomen en lanen te vinden. In het oude gedeelte is ook de Koepelberg
te vinden waar we overheen lopen. Het is heerlijk daar even te staan en te genieten van het uitzicht over
de spiegelvijver. De Spiegelvijver is aangelegd tussen 1810 en 1813 en hoorde bij landgoed
Dyckeburch. Daarna lopen we door het oude gedeelte van dit landgoed.
We steken de Gooweg over en komen in het andere gedeelte van Leeuwenhorst. Ook prachtig om
doorheen te wandelen. Als we dit gebied hebben gehad lopen we door een stukje landschap waar
bollenvelden te vinden zijn. Hopelijk staan er een aantal in bloei. De 2e rust hebben we bij rkvv SJC in
Noordwijk.

Noordwijk Binnen
Daarna krijgen we er een kleine rondleiding langs historische gebouwen van Noordwijk. We wandelen
langs twee kerken en het historische Lindenplein.
Het ontstaan van Noordwijk Binnen en de twee grote kerken is onlosmakelijk verbonden met de
verheffing tot bedevaartsoord van H. Jeroen in de 15e eeuw. Later werd Noordwijk Binnen ook een
geliefd toevluchtsoord voor de stedelingen, in een omgeving waar kruidenteelt was.
Ook de pleinen en straten ademen nog veel historie uit. Het Lindenplein met Links het huis De
Lindenhof. De meeste oude Lindenbomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog geveld en nadien
vervangen door jonge aanplant. De Dorpspomp uit de 18e fungeerde ook als lantaarnpaal.
Vervolgens lopen we langs de bollenvelden die dan hopelijk in bloei staan, het blijft afwachten. Maar als
ze bloeien hebben we gelijk een mooi uitzicht.
Zo gaan we weer terug naar Katwijk aan Zee langs het terrein van Space Expo Noordwijk. Space Expo
is een permanente ruimtevaarttentoonstelling. Iets verderop gaan we Linksaf en lopen door een groene
strook weer terug naar onze startlocatie bij vv Katwijk
Volgende wandeltocht Leidschendam – 2 april 2022 met als extra 40 km!
Sporthal De Bocht en De Tas, Fluitpolderplein 3, 2262 ED Leidschendam
Eindelijk mogen we onze uitgestelde jubileumtocht organiseren. Twee jaar geleden zouden we deze
tocht organiseren. We zullen het nooit meer vergeten. ’s Morgens zit je nog afspraken te maken met een
horecagelegenheid en ’s middags moet je alle horecagelegenheden afzeggen vanwege Corona.
Nu is het dan zover dat we de tocht mogen organiseren. Naast de 15 en 25 km is er nu een 40 km route
die je loopt door eerst de 15 en daarna de 25 km te lopen. We starten om het veilig te houden nog
steeds in tijdsloten. We zijn van harte welkom bij de start.
De route van de 15 gaat eerst door het mooie centrum van Leidschendam en daarna door Vlietland. De
1e rust is bij restaurant De Knip, ook zij zijn al twee jaar in afwachting van onze wandelaars. Vervolgens
gaan we verder en mag je gratis door Landgoed Duivenvoorde met Kasteel Duivenvoorde. De kosten
zijn al betaald.
We keren terug bij de start voor een rust en gaan daarna verder met de route van de 25 km. Deze route
gaat naar Den Haag. In Den Haag gaan we door het Haagse Bos, Arendsdorp en Landgoed
Clingendael. Daarna gaan we weer verder en lopen over de Waalsdorpervlakte. Kijk gerust even naar
het monument op de Waalsdorpervlakte met de Bourdonklok. Daarna gaan we weer terug door
Landgoed Clingendael en Oosterbeek
Vervolgens gaan we weer terug door het Haagse Bos met uitzicht op Huis ten Bosch alwaar Koning
Willem Alexander en Koningin Maxima woonachtig zijn. We gaan door Park Marlot met Buitenplaats
Marlot. Daarna lopen we langs de groene rand van Den Haag en Leidschendam om vervolgens terug te
keren naar de start. Bij de start ligt er een leuk cadeautje op je te wachten dat we twee jaar voor je
bewaard hebben en nu eindelijk uit kunnen reiken. Was je in Katwijk nog niet in de gelegenheid om de
beker mee te nemen, dan kan dat altijd nog in Leidschendam.
Terugblik Woubrugge
Wat was het een heerlijke dag. Prachtig weer en een verrassend hoge opkomst van 432 wandelaars. En
wat was het gezellig om jullie allemaal weer te zien. Het was wel iets drukker bij de inschrijving omdat
Els nog even na moest kijken of je op het juiste aantal wandelingen stond voor de beker. De bekers
reiken we in Katwijk aan Zee uit. Ook waren er dit keer wat meer aanmeldingen aan de starttafel.
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.

