Rhoon – 05-11-2022
RS80 – Jaargang 2022 – 2023
Serie 43 – tocht 3 (423)
Parkoersbouwer: Arie Jacob van Nielen
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: Horecagelegenheid Sporthal Rhoon, Stationsstraat 10-12, 3161 GH Rhoon
Openbaar Vervoer: Vanuit Den Haag door de Beneluxtunnel - A15 – afslag 19 Rhoon, RA
S102 Rhoon, RA na benzinepomp, Rivierweg, volg daarna de borden RS80 tot start.
Vanuit Gouda/Utrecht – A16 – ri Dordrecht, A15 – ring Zuid Barendrecht, A15 – LAH –
Europoort, RAH Ring Zuid/ Barendrecht, A15 – LAH Zierikzee, RAH – Europoort, RAH –
Ring Zuid – Den Haag/Schiedam, Afslag 19 Rotterdam Charlois S102, RA Rhoon Noord, LA
Na tunneltje.
Auto: Trein: station Rotterdam Centraal, neem Metro D - De Akkers tot halte Rhoon. Daarna
is er gepijld naar de startlocatie.
Terugblik Stolwijk:
Het mooie weer lokte 219 wandelaars naar Stolwijk om een mooie tocht te lopen. Na de
eerste tocht in de regen te moeten lopen was dit een aangename verrassing. De
complimenten over de tocht waren niet van de lucht en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.
Starttijd wandeltocht
Voor de 25 km kun je starten van 8.30 tot 10.30 uur en voor de 15 km van 9.00 tot 10.30 uur.
Deze startperiode is bewust ruim gekozen. Loop je langzamer dan 5 km per uur? Geen
enkel probleem maar start s.v.p. tijdig en niet na 10.30 uur. Ook onze pijlophalers willen
nog tijdig binnen zijn. Finishen kan tot 16.30 uur.
Informatie over de wandeltocht:
Rhoon ligt op het eiland IJsselmonde ten zuidwesten van Rotterdam.
Rhoon, oorspronkelijk een uitgestrekt dijkdorp, kenmerkt zich tegenwoordig vooral door de
grootschalige naoorlogse uitbreidingen; omgeving L.G. Molenaarstraat (jaren 50), RhoonZuid (jaren 50/60), ’t Ghijseland (jaren 70), de Huyters en Rhoon-Noord (jaren 80), omgeving
Saffierlaan-Portland (jaren 90) en het in aanbouw zijnde Essendael (21e eeuw).
Rhoon is een rustig dorp, met veel forensen uit de haven van Rotterdam. Het dorp wordt
ontsloten door de N492 Groene Kruisweg, de A15 en het metrostation Rhoon.
Rhoon (voorheen vaak gespeld als Roon) is een samentrekking van Roden en staat voor
een plaats waar een stuk bos gerooid is. Het wordt al vermeld in 1230 (Ecclesia de Roden)
en in 1299 (Roeden). Er liggen in Nederland en Vlaanderen tientallen locaties die naar een
gerooid bos genoemd zijn: plaatsnamen die het woord rode of rade bevatten, of een variant
daarvan zoals Sint-Oederode, Kerkrade en Nijenrode. Ze geven blijk van de bosrijkheid van
het land in vroegere tijden.
In 1904 werd de stoomtramlijn tussen Rotterdam-Zuid en Spijkenisse geopend en aan het
begin van de jaren dertig werd de Groene Kruisweg aangelegd, waarmee Rhoon goede
verbindingen met Rotterdam kreeg. In 1934 werd een deel van de gemeente Rhoon, rond de
buurtschap Het Sluisje door Rotterdam geannexeerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden bij Het Sluisje zeven burgers door de Duitse bezetter gefusilleerd, nadat een Duitse
soldaat door elektrocutie om het leven was gekomen. Aan het eind van de oorlog werden de
polders aan de oostkant van de gemeente onder water gezet. Ook tijdens de Watersnood
van 1953 bedreigde het water het dorp en liepen de polders ten oosten van Rhoon onder.

Rhoon ontwikkelde zich na de oorlog tot een forensenplaats en fuseerde in 1985 met
Poortugaal.
De route gaat vanuit de Sporthal richting het centrum van Rhoon naar de Rhoonse Grienden,
een zoetwatergetijden gebied wat onder invloed staat van de getijden in de Oude Maas.
De vele knotwilgen staan bij vloed bijna geheel onder water, wat de wandelaar een zeldzaam
schouwspel oplevert; alleen het smalle wandelpad is dan nog droog. Naast de vele vogels
die er nestelen, is de flora van grote rijkdom. Veel zeldzame planten voelen zich thuis in dit
bijzondere moerasachtige gebied.
Na dit mooie natuurgebied gaat u naar de eerste rustmogelijkheid bij VV Poortugaal. Na de
rust loopt u weer richting de Oude Maas naar het buitengebied van Hoogvliet.
Hoogvliet is een voormalig dorp. De oudste vermelding van Hoogvliet – in vroeger eeuwen
Oedenvliet, Oudenvliet en Odenvliet genoemd – dateert van 26 mei 1326. Tot 1811 bleef
Hoogvliet een zelfstandige ambachtsheerlijkheid. Van 1811 tot 1818 behoorde Hoogvliet tot
de gemeente Poortugaal. Van 1818 tot 1934 was Hoogvliet (weer) een zelfstandige
gemeente, die de laatste decennia van haar zelfstandigheid een burgemeester deelde met
het dorp Pernis.
Vanuit Hoogvliet loopt u weer naar Poortugaal en is er een tweede rustmogelijkheid bij VV
Poortugaal, dan steekt u na Poortugaal doorkruist te hebben de Groene Kruisweg over om
aan te komen in een mooi natuurgebied, het Valckesteynse Bos. Hier stond vroeger een
kasteel, gebouwd tussen 1304 en 1311. De Heer van Putten mocht op zijn kosten in het huis
gevangen uit de landen van Putten, van Portegael en van Stijen opsluiten. Ingezetenen van
het Land van Portegael mochten er in tijden van gevaar have en goed veilig stellen.
Belangrijk was de militaire betekenis. Want het stond door zijn zware, dikke muren, als een
onneembare sterkte bekend. Het zeer weerbare karakter werd mede bepaald door de beide
stoere voortorens.
Het heeft dan ook verschillende belegeringen doorstaan, vooral tijdens de Hoekse en
Kabeljauwse twisten. In 1489 toen Jonker Frans van Brederode, die als hoofd van de
Hoeksen Rotterdam had ingenomen, de kabeljauwen een lesje wilde leren gingen 300
soldaten onder commando van Joris van
Brederode en Daniel Lepeltak richting
IJsselmonde. Ze plunderden eerst het slot
Valckesteyn. In 1826-1827 werd het kasteel
afgebroken. De vrijgekomen stenen, zogenaamde
kloostermoppen, werden aan iedereen die ze wilde
verkocht voor fl. 1,00 per 100 stuks. Veel mensen
uit de omgeving kochten deze stenen voor allerlei
doeleinden. Het stuk grond dat door de grachten
was omsloten is nog enige terreinverhoging te zien,
waarin vermoedelijk nog oude fundamenten van
het zo machtige slot verborgen liggen.
Nu is er alleen nog dit park overgebleven met een enkel huisje hier en daar. U loopt hier over
pittoreske paadjes waar rust en stilte heerst. Je merkt hier niets van de drukte van het
industriegebied en de rijksweg wat er pal naast ligt. U loopt in feite om de bebouwde kom
van Poortugaal en Rhoon heen om vervolgens uit te komen bij de Sporthal waar u deze
wandeling gestart bent.
Volgende wandeltocht:
Wassenaar – 19 november 2022 – RKSV Blauw Zwart, Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ
Wassenaar
We starten vanuit de sportkantine naar de duinen en gaan door de Meijendel, Berkheide en
langs de kopse zijde van de enkele honderden meters lange Atlantic Wall. Dan gaan we naar
Katwijk aan Zee en kunnen we even zitten bij LTC Zee en Duin. Na de rust wandelen we

naar en door Rijnsburg. Een leuk dorp om doorheen te lopen. Hierna gaan we naar
Valkenburg, waar onze tweede rust is bij VV Valken ’68. Na de rust wandelen we naar het
Valkenburgse Meer en lopen rond het meer tot aan het Zijlwatering en die lopen we af tot
aan de haven. Daarna gaan we door de wijk Oostdorp om terug te komen bij de startlocatie.
De 15 km route gaat voordat de duinen bereikt worden Rechtsaf. We lopen door Rijksdorp
en gaan daarna langs de Kokshornlaan naar Wassenaar. We lopen langs Wassenaar totdat
het Jaagpad bereikt wordt, hier is onze eerste rust bij Tennispark De Oude Eik in
Wassenaar. Na de rust lopen we via Maaldrift naar het Valkenburgse Meer en gaan het
laatste stukje samen met de 25 km wandelaars terug naar de startlocatie.
Pijlers gezocht
Het wordt steeds lastiger pijlers in te roosteren. Zaterdags gaan we op tijd op pad met de
fiets en zijn meestal al in de ochtend klaar. Daarna kun je nog een 15 of 25 km-tocht lopen
bij ons. Wie o wie is bereid ons te helpen fietsend te pijlen? Kun je de weg vinden met een
route of GPX, meldt je aan bij Ineke Gerritsjans 06 – 2384 2661 coordinator@rs80.nl. Wat
staat er tegenover? Gezelligheid onderweg en een tegemoetkoming van 10 Euro.
Bestuursleden gezocht
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die ons bestuur willen versterken. Zou je
ons willen ondersteunen in bestuursfunctie? De tijd die we besteden aan vergaderen is niet
veel. Wil je weten wat het inhoudt neem dan contact op met Ineke Gerritsjans 06 – 2384
2661 coordinator@rs80.nl .
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.

