Spijkenisse – 06-11-2021
RS80 – Jaargang 2021 – 2022
Serie 42 – tocht 3 (413)
Parkoersbouwer: Ineke Hutters
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Wijkcentrum De Akkers, Lenteakker 5, 3206 TB Spijkenisse
Openbaar Vervoer: Trein: Schiedam, metro C ri De Akkers, tot De Akkers eindpunt, pijlen
RS80 naar start.
Auto: A4 Den Haag, Rotterdam, A15 ri Europoort, N218 ri Spijkenisse
Informatie over de Wandeltocht vanuit Spijkenisse
Het is de eerste keer dat wij met onze wandeltocht starten vanuit Spijkenisse. De route is
gemaakt door Ineke Hutters en ze is er naar ons idee aardig in geslaagd een mooie route te
maken.
Onze startplaats is in de wijk De Akkers waar ook het eindpunt zit van de metro. De eerste
lijn van deze metro werd geopend in 1968 en was de kortste ter wereld, 5,9 km. Tevens de
eerste metrolijn in Nederland, hij liep tussen Rotterdam Centraal en station Zuidplein. Later
kwamen er meer stations bij en in 1970 ging de lijn tot Slinge. In 1974 werd de lijn in lengte
verdubbeld tot het station Zalmplaat in Hoogvliet en ging grotendeels gelijkvloers. Elf jaar
later, in 1985, werd de verlenging tot station De Akkers in gebruik genomen. Er werd
hiervoor een tunnel onder de Oude Maas gemaakt.
Aan het eind van de Meeldijk, voordat u naar Hekelingen oversteekt, ziet u aan de linkerkant
een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan gevallen geallieerde militairen in WOII
geplaatst op 4 mei 1990. Het is een sculptuur van een gevechtsvliegtuig.
U loopt een deel door park Waterland dat een natuurlijke barrière is tussen het stadse van
Spijkenisse en het dorpse van Hekelingen. Er bevinden zich twee grote vijvers, het grote en
het kleine wiel, oftewel Grote Gat en Kleine Gat. Deze vijvers zijn ontstaan na een
dijkdoorbraak in 1570. Voordat u het park inloopt, ziet u aan de linkerkant de Sterrenwacht
Tweelingen. In 1980 geopend en is op vrijdag geopend voor publiek.
Na dit park loopt u een deel door het monumenten bomen bos De Uitwaayer, bedacht door
inwoonster Ria Berkhout. In november 2018 zijn de eerste zesentwintig bomen geplant, er
komen er ongeveer 200 te staan. Het zijn allemaal bomen waar een herinnering van iemand
achter zit, je kunt een boom laten plaatsen voor € 250,-. Er is gekozen om de bomen te
ordenen naar herkomst uit de werelddelen Azië, Amerika en Europa.
Na dit park loopt u richting de nieuwere wijken van Spijkenisse, de Schenkel en Maaswijk.
De eerste rust bevindt zich bij De Kerels van de Maas waar u wat lekkers kunt drinken.
Vervolgens gaat de route via de haven naar het centrum van de stad. Hier heerst een
gezellige sfeer.
De molen Nooitgedacht is ook een bezienswaardigheid waar tegenwoordig een restaurant
huist, Meisjes van de Molen. Het Noordeinde is het oudste straatje van Spijkenisse en daar
bevind zich het gemaal van De Leeuw van Putten uit 1881, een gemeentelijk monument. U
ziet het gemaal aan uw rechterhand.
In de Voorstraat bevinden zich enkele Stolpersteine of Struikelstenen. Het zijn kleine
monumentjes in de vorm van een steen met messing plaatje waarin de namen staan
gegraveerd van omgekomen bewoners. Vaak liggen deze voor het pand waar zij woonden.

Op nummer 14 woonde de familie Levie, 5 personen die in 1942 en 1943 vermoord zijn. Het
huis kan bezichtigd worden op bepaalde dagen
Na de Tweede Wereldoorlog was Spijkenisse een kleine gemeente met zo’n 2500 inwoners
maar vanaf de jaren 60 en 70 maakte de stad een stormachtige groei door, als groeikern en
overloop stad van Rotterdam. Bouwwerken van recente datum moeten Spijkenisse een
stadser imago geven, zoals De Boekenberg, een cultureel centrum met o.a. een bibliotheek
en een nieuw theater De Stoep genaamd. Beide gebouwen zult u tegenkomen op de route.
Op 1 januari 2015 fuseerden de gemeenten Spijkenisse en Bernisse tot de nieuwe gemeente
Nissewaard. De kleine kernen Hekelingen en Beerenplaat behoren nu ook tot deze
gemeente.
Spijkenisse wordt al zeer lang bewoond, de eerste archeologische sporen dateren van
ongeveer 10.000 jaar geleden. Toen werkten er vissers en jagers in het moerassige gebied
van het huidige Spijkenisse. Spijkenisse is ontstaan als een boeren- en vissers
gemeenschap aan een kreek van de Oude Maas, nu de haven van Spijkenisse. Daar loopt
de route voor een gedeelte doorheen. Ook komt u op de Voorstraat, de eerste woonwijk van
Spijkenisse. De huizen, de akkers en een stenen kerkgebouw daar omheen groeide uit tot de
dorpskern. De middeleeuwse oude kerk vormt de splitsing op onze route en bevindt zich op
het dorpsplein waar ook een wekelijkse markt is. Voor de kerk staat een beeld van de
Dorpsomroeper, hij verkondigde vroeger het nieuws in de stad, toen er nog geen kranten
bestonden. Hij bracht de bevolking op de hoogte van het stadsbestuur en van aanbiedingen
van middenstanders..
Vervolgens loopt u langs de bibliotheek, het dorpsplein en de kerk. De 15 km lopers gaan
dan linksaf en de 25 km lopers rechtdoor, en steken de Groene Kruisweg over. Onderweg
komt u langs het sportterrein van atletiek vereniging Spark, de sporthal en een fitness
centrum. Via de dijk loopt u naar het Hartelpark waar de route meandert door het
struikgewas over lommerrijke paadjes tot u bij de tweede rust komt.
De tweede rust mogelijkheid is bij McDonalds. Als u richting de dijk kijkt ziet u de
jeugdgevangenis, De Hartelborght.
Na deze rust steekt u weer de Groene Kruisweg over, loop dan door een klein stukje
industrie terrein om vervolgens uit te komen in polderachtig landschap. Als slotstuk van de
tocht komt u door twee andere parkjes waar u ook de Schotse Hooglanders tegen kunt
komen.
Volgende wandeltocht – Wassenaar – 20 november 2021
RKSV Blauw Zwart, Dr. Mansveltkade 7, 2242 PT Nootdorp
Voor de wandeling vanuit Wassenaar is het maximaal aantal wandelaars per tijdslot
vergroot. Deze wandeltocht gaat eerst in zuidelijke richting. Daarna gaan we door Meijendel
naar horecarust Boerderij Meijendel. Het is weer een erg mooie route met uiteraard ook een
stukje strand erin.
Daarna gaan we weer door Meijendel en lopen de bekende trap af naar de horecarust bij de
Roggewoning die is gelegen tussen verschillende sportclubs. De 15 km laat de lus naar het
strand liggen gaat na de Roggewoning samen met de 25 km verder. We laten de duinen
achter ons en krijgen nog een stukje van de landgoederenroute voorgeschoteld. Daarna
gaan we door het centrum van Wassenaar terug naar de start bij rksv Blauw Zwart.
Terugblik Zevenhoven
De wandeltocht vanuit Zevenhoven was er eentje die helaas maar 183 wandelaars heeft
getrokken. Het begint er op te lijken dat dit bij verschillende wandelverenigingen het geval is.
Onze individuele wandeltocht vanuit Zevenhoven heeft dit een beetje goed gemaakt met 55
wandelaars.
Peter en Henri hebben de EHBO op die dag voor hun rekening genomen waarvoor dank.

Bij de start, en rust bij NSV ’46 was het een gezellig komen en gaan van wandelaars die de
weg naar deze tocht hebben kunnen vinden.
Mededelingen
Deze wandeling is omgedoopt tot de Marina Memorial Walk. Zij was een wandelvriendin van
mij 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 ik geld inzamelen voor het KWF. U
kan dat doen via mijn actiepagina maar ook een donatie doen in de collectebussen alhier.
Het adres van deze pagina is https://acties.kwf.nl/fundraisers/inekehutters
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.
Informatie over de horecagelegenheden die er zijn voor de individuele wandelaar
U kunt zich van zondag 7 november 2021 t/m zondag 14 november inschrijven voor de
individuele wandeltocht vanuit Spijkenisse.
Tot nu toe doen er ca 50 wandelaars mee aan deze manier van wandelen.
Openingstijden
De 1e Horecarust op de 15 en 25 km is bij Kerels aan de Maas. Ze zijn dagelijks van 10.00
tot 20.30 uur geopend en u bent van harte welkom, een jong nog in Coronatijd gestart bedrijf
dat we het echt gunnen gasten te ontvangen.
De 2e Horecarust op de 25 km is bij de Mac Donalds. Zelfs hier zijn we welkom. Ze zijn
dagelijks geopend van 7.00 tot 02.00 uur. U heeft er wel een Coronabewijs voor nodig.

