Woerden– 19-02-2022
RS80 – Jaargang 2021 – 2022
Serie 42 – tocht 8 (418)
Parkoersbouwer: Ton van der Elst
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Proeflokaal Bregje, Houttuinlaan 1, 3447 GM Woerden. Deze locatie is gelegen aan
de achterzijde van het station.
Openbaar Vervoer: Trein: Woerden, u verlaat het station aan de achterzijde en volgt RS80 pijlen
tot de start.
Auto: A12 ri Gouda/Utrecht – afslag 14 Woerden – N204 Centrum aanhouden – volg daarna
borden RS80 tot het grote parkeerterrein tegenover het station Woerden.
Informatie over de Wandeltocht vanuit Woerden
Na vele jaren gestart te zijn in het Brediushonk in Woerden is dit door omstandigheden helaas niet
meer mogelijk. Wij starten nu vanuit Proeflokaal Bregje in Woerden. Deze locatie is vlakbij het
station gelegen.
Woerden is een vestigingsstad welke in 1372 haar stadsrechten kreeg van Hertog Albrecht van
Beieren. De geschiedenis van Woerden is grotendeels bepaald door de strategische ligging langs
de Rijn. In de Romeinse tijd (49-260) lag hier een Castellum. In het stadsmuseum Woerden kun je
vondsten die hier gedaan zijn bekijken.
De wandeltocht gaat deze keer voor de 15 en 25 km naar Linschoten. Na vertrek komen we al snel
langs station Woerden. Een imposant station uit 1913, ontworpen in de voor die periode
kenmerkende Jugendstil.
We vervolgen onze weg via het Jaagpad (Nes) langs de Oude Rijn en passeren daar de
Meanderbrug en een Rolpaal. Rolpalen stonden op plaatsen waar vaarten een bocht maken. De
lijn tussen trekschuit en trekker werd bij het nemen van scherpe bochten om een Rolpaal gelegd.
Langs de Graskade (15) huist, langs een kale, zanderige steile wand, de oeverzwaluw.
Verder nu naar het meer van Lugano aan de Cattenbroekerplas. Aan de rand van wijk Waterrijk
zijn 2-laags drijvende woningen gerealiseerd. De grote glaspartijen geven een fantasierijk vrij
uitzicht over het water.
Via de Cattenbroekerdijk over de 137 km lange rijksweg A12, welke vanaf 1937 is gebouwd.
We naderen Linschoten, dat sinds 1989 bij de herindeling, gemeente Montfoort is geworden.
Gelukkig is het behoud van de historische dorpskern in Linschoten gewaarborgd. Linschoten heeft
een beschermd dorpsgezicht.
In Linschoten kunt u rusten bij het Wapen van Linschoten. Het Wapen van Linschoten is gevestigd
op een unieke locatie. Vroeger (vanaf 1585) fungeerde dit monumentale pand als rechtshuis en
later (tot 1919) als Raadshuis. In het keldergewelf is een lieflijke wijnkelder ingericht. De plaquettes
op de muren van woningen en panden geven informatie over de rijke geschiedenis van de
schilderachtige dorpskern.
Wandelend over de Liefhovendijk zie je waarom Linschoten tot 1 van de vijftig mooiste dorpen van
Nederland verkozen is. Nadat we de N204 zijn overgestoken komen we op het 500 hectare
tellende landgoed Linschoten. Bij Wknp 94 stuit je op het oude jachthuis van het landgoed. Na de
Korte Linschoten WZ gaan we de A12 onderdoor.
De 25 km gaat rechtdoor en de 15 km gaat rechtsaf richting Bregje.

Terugblik Alblasserdam – 22 januari 2022
Het is lang spannend geweest voor ons. Eerst de tegenvaller direct na onze tocht vanuit Nootdorp,
waardoor we de Lockdown kregen. Wat doe en mag je met de volgende tocht.
Toen hadden we al ideeën om bij de volgende tocht Scheveningen de route te pijlen voor de
wandelaars als service, helaas het mocht niet omdat het te veel het karakter kreeg van een
georganiseerd. Daarom is de tocht omgezet naar individueel. Vervolgens kregen we de tocht
vanuit Alblasserdam. Het was al vrij snel duidelijk dat we nog steeds een Lockdown hadden
vanwege Corona. Het is vrij lang onzeker geweest maar we hebben de route mogen pijlen voor
onze wandelaars zonder verdere voorzieningen te laten treffen.
Met de rusten hebben we toch een beetje geluk gehad. Er was een staking waardoor de terrassen
alleen op die dag mochten worden gebruikt.
Coronaregels
Inmiddels is de horeca weer open onder strikte regels. Ons is gevraagd ze onder uw aandacht te
brengen. Namelijk 1,5 m afstand houden en de check van de Coronapas. Die kunt u ook bij onze
startlocatie verwachten. Helaas de geldigheid van de Coronapas ingekort. Je moet nu ook nog
geboosterd zijn, anders is de pas niet meer geldig. Komt u binnen in de startlocatie, doe dan uw
mondkapje op. Zit u? Dan hoeft het niet. Staat u op om naar de toilet te gaan, doe dan ook uw
mondkapje op.
Contant betalen bij de Het Wapen van Linschoten
Het Wapen van Linschoten wil graag contant betaald krijgen zodat ze de betalingen wat vlotter af
kunnen handelen. Ze zijn inmiddels een voor ons bekende rust waar we vaker gebruik van hebben
gemaakt. U bent er van harte welkom.
Bekers
Loopt u voor een beker, controleer dan bij de start of u op de juiste afstand en het juiste aantal
tochten geregistreerd staat. In Woerden en Woubrugge kunt u vooruit maar ook voor de individueel
gelopen tochten betalen voor het aantal keren beloning. Digitaal kan dat ook door de beker op een
ander aantal dan 1 te zetten.
Volgende wandeltocht – Woubrugge 5 maart 2022
Sport- eet- en feestcafe Die Twee, Bateweg 78, 2481 AN Woubrugge
Deze tocht is te karakteriseren als een echte poldertocht waar we nog aardig wat molens te zien
krijgen. Alweer een behoorlijke tijd geleden dat wij in deze omgeving hebben gelopen.
We starten vanuit Woubrugge, een leuk dorp met een startlocatie waar we destijds direct
enthousiast ontvangen zijn. We vertrekken en zullen veel langs kanalen komen te lopen. De eerste
rust is bij VV Koudekerk. Daarna gaat de 15 een klein stukje terug en neemt een leuke route die
langs een molen gaat.
De 25 gaat verder en loopt door tot vlak voor Leiderdorp. We gaan via een verkeersluw pad en
passeren weer een paar molens. We gaan naar de andere zijde van het water om langs een molen
te lopen. Vervolgens gaan we naar Hoogmade. Dan gaan we de brug over en direct langs een
mooi paadje langs het water. Onze horecarust zit bij MMO, een voetbalclub waar we jaren geleden
al eens gestart zijn. We vervolgen onze route samen met de 15 langs de Wijde AA. Hopelijk varen
er weer bootjes, zoals we die tijdens het voorlopen hebben gezien.
Daarna komen we via de haven bij Woubrugge.
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.

