Wassenaar – 20-11-2021
RS80 – Jaargang 2021 – 2022
Serie 42 – tocht 4 (414)
Parkoersbouwer: Auke Jansma
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: RKSV Blauw Zwart, Dr. Mansveltkade 7, 2241 TZ Wassenaar
Openbaar Vervoer: Trein, Den Haag CS, bus 90 richting Lisse tot Mansveltkade. RS80 pijlen tot start
Auto: A4 richting Amsterdam – afslag 8 Leidschendam – N14 richting Wassenaar – N44 richting
Duinrell.
Coronaregels
Bij de start en beide rusten is het verplicht uw Coronapas te tonen.
Omdat ook de 1,5 m maatregel terug is vragen wij u onderweg 1,5 m afstand te houden. Het zal even
wennen zijn, maar is voor onze veiligheid. Komt u op een smal pad? Blijf even achter elkaar lopen en
haal pas in als er voldoende ruimte is om te passeren.
Horeca Individuele wandeltocht
De Roggewoning (1e rust 15 km en 2e rust 25 km) heeft in Coronatijd beperkte openingstijden.
Wilt u gebruik maken van een Horecarust loop dan
 Voor de 15 km bij punt 42 (Zijdeweg) even Rechtdoor en steek over bij de verkeerslichten. Dan kunt
u bij Van der Valk even zitten. Na de rust moet u terug via de Zijdeweg en RA fietspad
Sparrenlaantje (bord Route Landgoederen) en kunt u verder met punt 43.
 Voor de 25 km bij punt 72 (Zijdeweg) even Rechtdoor en steek over bij de verkeerslichten. Dan kunt
u bij Van der Valk even zitten. Na de rust moet u terug via de Zijdeweg en RA fietspad
Sparrenlaantje (bord Route Landgoederen) en kunt u verder met punt 73.
(u loopt helaas 900 meter extra).
Informatie over de Wandeltocht vanuit Wassenaar
De route van vandaag gaat in zuidelijke richting naar het natuur- en duingebeid Meijendel. Het is tevens
waterwingebied en wordt beheerd door duinwaterbedrijf Dunea. Meijendel maakt met Berkheide
onderdeel uit van het Natura-2000 gebied Meijendel-Berkheide en het toekomstige Nationaal Park
Hollandse Duinen.
Meijendel heeft een omvang van ca 2000 ha en vormt met het naastgelegen Hollands Duin het grootste
aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland. De naam Meijendel is ontstaan doordat in een vallei een
boerderij gestaan heeft, die genoemd werd naar de vele meidoorns die in de omgeving groeiden. Achter
de zeereep, de met helm gegroeide smalle strook duin direct aan het strand, liggen verschillende andere
duinzones. In het gebied liggen verder verscheidene bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.
De eerste rust op de 25 km route is bij boerderij Meijendel waar u neer kunt strijken voor een lekkere kop
koffie of thee.
Vervolgens lopen we naar de strandopgang en gaat de route verder een stukje over het strand. Tot aan
de tweede rust bij Clubhuis de Roggewoning lopen we lekker door de duinen over slingerende
schelpenpaadjes en zandpaadjes.
Na de tweede rust bij Clubhuis De Roggewoning vervolgen we ons pad over lommerrijke paadjes en
langs vele landgoederen zoals Landgoed Wittenburg en Park Rust en Vreugd. We komen langs
landgoed De Paauw.
Het terrein was in 1556 slechts negen ha groot, maar het werd uitgebreid door de aankoop van
omliggende gronden. In 1581 erfde Catharina van der Dussen, getrouwd met Pieter van der Goes, het
landgoed dat inmiddels 50 ha besloeg van haar vader. Daarna had het landgoed verschillende
eigenaren waaronder Adamus van Halfwassenaar, heer van Stad aan ’t Haringvliet. Zijn nazaten
verkochten het landgoed in 1747 aan Adriaan Pieter Twent. Hij was directeur Waterstaat onder Lodewijk
Napoleon. Twent liet het eerste huis afbreken en bouwde een nieuw.

De erfgenamen van Twent verkochten het landgoed samen met Landgoed De Raephorst en Landgoed
ter Horst in 1838 aan prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I. De prins noemde het
landgoed De Paauw en woonde er met zijn gezin. Zijn dochter Marie erfde huis en gronden in 1881. Na
haar dood in 1910 werd het landgoed verkocht. In 1925 kon de gemeente Wassenaar het kopen,
sindsdien is het landhuis in gebruik als raadhuis. De twee witte leeuwen flankeren een paarden
waterdrinkbak.
Misschien kunt u een glimp opvangen van dit huis tussen de blaadjes van de bomen.
Na dit landgoed zijn we bijna aan het einde van onze route en lopen we een klein stukje door de
bebouwde kom van Wassenaar naar de startlocatie Blauw Zwart.
Veilig wandelen in het verkeer
Hoewel de parkoersbouwers van RS80 zoveel mogelijk proberen om zo min mogelijk hun route via de
openbare weg te laten lopen ontkomen wij daar soms niet aan. Daarom is het van belang om op de
volgende zaken te letten.
•
•

•

Loop, indien mogelijk, altijd op de stoep. Is er geen stoep, wandel dan op het fietspad. Pas als er én
geen stoep én geen fietspad is, loop je op de weg
Er zijn geen officiële verkeersregels die aangeven aan welke kant van de weg voetgangers moeten
lopen. Het is buiten de bebouwde kom het verstandigst om aan de linker kant van de weg te lopen,
dus tegen het verkeer in. Je ziet dan het tegemoetkomende verkeer aankomen. Mocht een fietser of
automobilist je niet zien, dan kun je nog snel in de berm stappen. Let altijd extra op in bochten. Als je
in een onoverzichtelijke binnenbocht loopt, zien automobilisten (en ook fietsers) je soms pas op het
laatste moment. Dan kan het verstandiger zijn om in de buitenbocht te lopen.
Kijk tijdens het wandelen zoveel mogelijk voor je uit. Op die manier merk je tegemoetkomende auto’s
en fietsers tijdig op. Lopen en tegelijkertijd op je smartphone kijken is geen goede combinatie. Ga
even langs de kant van de weg staan (dus niet op de weg) als je op je smartphone kijkt.

Volgende wandeltocht – Nootdorp 18 december 2021
SV Nootdorp. De Poort 8, 2631 PT Nootdorp
Voor RS80 de eerste keer dat we een wandeltocht organiseren vanuit Nootdorp. De route start in
Nootdorp gaat door Nootdorp naar en door Ypenburg. We lopen langs het water en krijgen de
verkeerstoren van voormalig vliegveld Ypenburg te zien. Daarna gaan we door een waterrijke wijk naar
het hertenkamp en lopen langs het gemaal.
We hebben een rust in het inmiddels bij u bekende Rieten Dak.
Daarna gaat de route van de 25 km door het Delftse Hout en door het mooie centrum van Delft. Gaan
daarna weer terug en nemen een paadje over een aarden wal, gaan naar de horecarust bij De
Schaapskooi. Daarna lopen we door het Delftse Hout en gaan samen met de 15 km om de Dobbeplas
heen en door een mooi stukje nieuwe natuur tussen Pijnacker en Nootdorp naar de finish. Al met al weer
een tocht die weer de moeite waar is om gelopen te worden.
Terugblik Spijkenisse
Onze eerste tocht vanuit Spijkenisse verliep zeer succesvol. Opmerkingen als: “Wat is Spijkenisse
groen” en: “Ik kwam op stukken die ik nog nooit heb gezien, en ik woon notabene in Spijkenisse.” Waren
veel gehoorde zinnen. Dat is waar we het voor doen, wandelaars verrassen met een mooie wandeling.
En dat is naar onze mening geslaagd. We hadden ook nog eens prachtig wandelweer, fris maar droog.
De collectebus voor heet KWF werd gevuld door diverse wandelaars en leverde € 88,30 op. De digitale
versie van dit goede doel leverde € 256 op, bij elkaar € 344,30 op. Zonder jullie was dit niet mogelijk
geweest. Bedankt voor de donaties.
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.

