Zevenhoven – 09-10-2021
RS80 – Jaargang 2021 – 2022
Serie 42 – tocht 2 (412)
Parkoersbouwer: Auke Jansma
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: SV Zevenhoven, Stationsweg 23, 2435 AN Zevenhoven

Openbaar Vervoer: Trein: Alphen a/d Rijn, bus 147 ri Uithoorn tot halte
Gereformeerde kerk. Daarna gepijld naar de start.
Auto: A4 (Amsterdam – Den Haag). Neem afslag 6 ri Hoogmade. Beneden aangekomen RA
ri Woubrugge. N446 ri Woubrugge tot in Zevenhoven. Borden RS80 tot start.
Parkeren
P1 – PG kerk, Dorpsstraat 12
P2 – achter Partycentrum Trefpunt, S. van Drielstraat 4
P3 – sv Zevenhoven, Stationsweg 23
Coronaregels
Denkt u nog aan de hygiëneregels van regelmatig handen wassen en kom niet met een
griepje naar de start. In sportkantines en horecagelegenheden is het verplicht een
Coronapas te hebben. Neem bij voorkeur de papieren versie van uw Coronapas mee,
digitaal kan ook.
Heeft u nog geen Coronapas dan kunt u die aanvragen via
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs. Op deze site
kunt u alle informatie vinden over de Coronapas. Helaas is het bij evenementen ook verplicht
een Coronapas te hebben, maar we zijn er wel de 1,5 m afstandsregel mee kwijt.
Digitaal inschrijven
Op dit moment gaan we nog uit van verplichte inschrijving met tijdsloten, ook daar zal
vermoedelijk verandering in komen. Nadere mededelingen over deze regeling zult u vinden
op www.rs80.nl. Houdt daarom onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.
U kunt zich digitaal in schrijven via www.rs80.nl of www.wandel.nl. Denk er wel aan uw
E-ticket mee te nemen en te starten in het juiste tijdslot.
Vanaf 24 sept kunt u zich digitaal inschrijven voor onze wandeltocht van 15 en 25 km vanuit
Zevenhoven op 9 okt 2021.
QR-code
Wilt u erop letten dat de QR-code goed zichtbaar is. Niet te klein, verkreukeld of nat en het
liefst met zwarte inkt of nog liever via de telefoon laten zien? Anders kunnen we de code niet
scannen.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Zevenhoven
Zevenhoven is een dorp in de gemeente Nieuwkoop. Het dorp heeft 2.925 inwoners. Tot het
eind van de elfde eeuw bestond dit gebied uit een moeilijk doordringbare en drassige
veenwildernis. De veengebieden waren door hun slechte afwatering niet geschikt voor
landbouw of veeteelt. Het begin van de ontginningswerkzaamheden in deze omgeving wordt
gemarkeerd door de oorkonde uit het jaar 1085. Zevenhoven dankt zijn naam waarschijnlijk
aan de mate waarin het belastingen moest afdragen. Omstreeks het jaar 1100 werd
Zevenhoven aangeslagen op basis van zeven hoeven (boerenbedrijven).
In Zevenhoven is een aantal baardmankruiken uit de 16e eeuw opgegraven. Volgens de
volkstelling van 1960 was 62,8 procent van de inwoners van Zevenhoven rooms-katholiek.

Van 1915 tot 1936 lag Zevenhoven aan de spoorlijn Uithoorn – Alphen aan den Rijn. Op het
tracé van de spoorlijn werd later de provinciale weg aangelegd (N231).
We lopen in oostelijke richting naar de Kromme Mijdrecht. De Kromme Mijdrecht vormt de
grens van Zuid Holland. Dit is een meanderend riviertje in Nederland dat loopt van de Grecht
in Woerdense Verlaat, via De Hoef, naar de Amstel in Amstelhoek en is 1 km lang.
Bij de opvallende fietsbrug De Hoef, een dubbele hefbrug, gaan we RA over de Sluitkade.
Iets verderop gaan we RA en mogen we door natuurgebied de Groene Jonker. Dit is een
natuurgebied gelegen bij de Nieuwkoopse Plassen, waarvan het ook deel uitmaakt. Het
gebied ontstond in de 16e eeuw door vervening om te kunnen voldoen aan de toenemende
behoefte aan turf als brandstof.
Het wordt beheerd door Natuurmonumenten en bestaat vooral uit vruchtbaar kleimoeras met
zowel natuur-, landschaps- als recreatieve waarden. Het landschap is een mozaïek van
rietlanden met plassen, stroomruggen en graslandjes. Een mooi gebied om doorheen te
mogen lopen. In dit gebied komt een groot aantal vogels voor. Daaronder zijn kieviten,
plevieren, futen, smienten en zwarte sterns. Ook de lepelaar, de otter en de zonnedauw
konden zich hier vestigen. Verschillende soorten libellen en orchideeën zijn hier te vinden.
Vervolgens lopen we naar het plaatsje Noorden waar we de horecarust hebben bij sv
Noorden.
Noorden is ook een dorp in de gemeente Nieuwkoop en ligt aan de Noordzijde van de
Nieuwkoopse Plassen. Noorden dateert uit de 14e eeuw. Vanaf het begin van de 17e eeuw
worden Noorden en Nieuwkoop in één adem genoemd. Eerst de heerlijkheid Nieuwkoop en
Noorden en later de gemeente Nieuwkoop en Noorden. Het is een langgerekt lintdorp.
In 1883 krijgt Noorden eindelijk een echte kerk, de neogotische Sint-Martinuskerk. Tot 1911
verdienden Noordenaren hun kost met riet snijden, turf steken en dergelijke. Daarna lopen
we door de Nieuwkoopse Plassen. De 15 km-route gaat LA ook door de Nieuwkoopse
Plassen en via het Noordse Dorp weer terug naar Zevenhoven. De 25 km loopt nog een
lusje extra en gaat RD door Noordsebuurt.
Iets verderop gaan we weer een natuurgebied van Natuurmonumenten door. Nl het
Pietersenpad. Een mooi stukje natuur dat start door een bosachtig gebied, vervolgens gaan
we met een trekpontje naar de overkant en lopen door een mooi weiland dat in de zomer vol
staat met allerlei wilde grassoorten. In dit gebied is het niet toegestaan voor honden.
Denkt u dat het pad te avontuurlijk is of u bent hondenbezitter? Kies dan voor de andere
route, die gaat door de Westveense Polder. Voor molenliefhebbers weer een pré want er
staat een molen. De Westveense Molen is een poldermolen uit 1676 in Woerdense Verlaat.
De molen is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de polder Westveen.
Daana lopen we een avontuurlijk pad dat onderdeel is van het Marskramerpad. Prachtig om
te lopen, tijdens het voorlopen hebben we ervan genoten. Uiteindelijk komen we weer uit bij
Fietsbrug De Hoef, we gaan weer over de Sluitkade en daarna over de Hogedijk.
Liefhebbers kunnen kiezen nog een keer door natuurgebied de Groene Jonker te lopen of
RD te lopen over de Hogedijk. We gaan dan voor de 2e keer naar de Horecarust bij sv
Noorden in het plaatsje Noorden. Vervolgens gaan we samen met de 15 km over een pad
door de Nieuwkoopse Plassen en LA over een pad waar de plassen nog beter te zien zijn.
We lopen dan via Noordse Dorp en gaan terug naar de start in Zevenhoven.
Terugblik ’s Gravenzande
Wat was het weer fijn om alle wandelaars te zien in ’s-Gravenzande! Ook al was het een
beetje onwennig vanwege het online inschrijven en inchecken, het verliep allemaal vrijwel
probleemloos. We mochten onder een mooie overkapping zitten van de voetbalvereniging en
we troffen het met het mooie, windstille weer. Ook de wandelaars kwamen veelal enthousiast
terug met de complimenten over de route en de bepijling die zoals gewoonlijk weer perfect
was! En gelukkig liet de techniek ons niet in de steek door de goede internet verbinding, dat

werkte natuurlijk ook mee aan het succes! En een succes was het! We mochten 196
wandelaars een plezier doen met onze eerste tocht uit de serie.
Volgende wandeltocht – Spijkenisse – 6 november 2021
Wijkcentrum De Akkers, Lenteakker 5, 3206 TB Spijkenisse
U loopt een verrassend groene tocht rondom Spijkenisse door verschillende parken en door
het oudste straatje van Spijkenisse in het centrum.
Vanuit het wijkcentrum De Akkers start deze wandeling die voornamelijk een groen karakter
heeft omdat we door de vele parken lopen die Spijkenisse rijk is. Het eerste park is het Park
Waterland nadat we een stukje van Park Braband hebben gezien. Na Park Waterland lopen
we naar het Arboretum van Spijkenisse oftewel het Monumenten bomen bos.
Via de wijk Maaswijk lopen we naar de eerste rust bij Kerels aan de Maas. Na de rust gaan
de beide routes door een stukje centrum via de Noorddijk om bij de kerk te splitsen. De 25
km lopers gaan dan naar Spijkenisse Noord en lopen door de parken Noord en het
Hartelpark waarna we bij de tweede rust komen, de McDonalds.
Na deze rust gaat de route door een heel klein stukje industrie terrein om vervolgens door
een stukje polderlandschap te lopen richting het Mallebos en het Vogelenzangpark en
komen uiteindelijk via de achterkant van het winkelcentrum De Akkerhof bij het wijkcentrum
aan.
De 15 km lopers gaan na een rondje om de kerk in het centrum, langs de
Vierambachtenboezem om weer samen te lopen met de 25 km lopers naar het Mallenbos en
het Vogelenzangpark.
Marina Memorial Walk
De wandeling vanuit Spijkenisse is omgedoopt tot de Marina Memorial Walk. Zij was een
wandelvriendin van Ineke Hutters die helaas overleden is aan borstkanker op 33-jarge
leeftijd en ik wil haar herdenken door deze tocht met haar in herinnering te lopen. Tevens wil
ze geld inzamelen voor het KWF. U kan dat doen via de actiepagina maar ook een donatie
doen in de collectebussen alhier. Het adres van deze pagina is
https://acties.kwf.nl/fundraisers/inekehutters
Nalopers
Voor nalopers of wandelaars die niet op 9 okt 2021 kunnen is er nu een mogelijk om je
online in te schrijven van 10 okt t/m zo 17 okt 2021. De benodigde gegevens staan dan
klaar om te downloaden. U kunt zich digitaal inschrijven via www.rs80.nl en www.wandel.nl
Horeca nalopers
Doordeweeks is de kantine van de voetbalkantine NSV ’46 gesloten. Er is gelukkig voor deze
wandelaars een alternatief. Als van de route afwijkt na punt 34 gaat u RA fietspad Hogedijk.
LA over een bruggetje, dan komt u op een parkeerterrein. Zowel links als rechts is een
horecagelegenheid te vinden.
Ze zijn beiden iedere dag geopend van 10.00 tot 23.00 geopend. Daarna loopt u terug en
gaan over het bruggetje en direct RA fietspad en dan komt u op het asfaltpad van punt 35.
Omdat we de tweede rust ook hebben zitten bij NSV, kunt u dit opnieuw doen als u 25 km
loopt.
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.

