
Scheveningen – 14-01-2023 

RS80 – Jaargang 2022 – 2023 

Serie 43 – tocht  6 (426) 

Parkoersbouwer: Jan van de Berg 

Afstand: 25, 15 en éénmalig 10 km  

Startlocatie: Svv Scheveningen, Laan van Poot 38c, 2566 EC Den Haag  

Openbaar Vervoer:  Den Haag Centraal Bus 24 ri Kijkduin, uitstappen halte Houtrustweg, Volg daarna 
RS80 pijlen naar de startlocatie. 

Auto: volg de A12 (Utrecht – Den Haag) tot het einde van de snelweg, ga dan LA (S101) Zuid 
Hollandlaan, RA Koningskade ri Scheveningen Haven (S200) RA Hubertusviaduct ri Scheveningen 
Haven (S200). Daarna RS80-borden tot de start.  

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. 

Terugblik Maasland 
We hebben in tijden niet zo’n koude wandeltocht gehad als die in Maasland. We hebben zo goed 
mogelijk aangegeven hoe te lopen, zoals de graskantjes zoveel mogelijk gebruiken. Helaas hebben 
slechts 109 wandelaars aan deze wandeltocht deelgenomen. De complimenten over de tocht waren niet 
van de lucht. Het was ondanks de soms glibberige paden een mooie route. De leukste opmerking die we 
kregen was: “Mooie tocht hoor, maar ik heb wel de kantjes ervan afgelopen.”   

 

Horeca: 
We hebben al regelmatig van horecarestaurants het verzoek gekregen geen eigen consumpties te 
nuttigen. Daarom wordt het tijd daar eens een algemene regel voor in te stellen. SVP geen eigen 
consumpties nuttigen in een restaurant. Zit je bij een sportclub? Dan is dat meestal geen probleem.  



Horecarusten 
Onze eerste horecarust voor de 25 km zit bij voetbalclub SVC ’08. Voor de tweede horecarust is een 
hele andere keuze gemaakt. We hebben in de Hoytemastraat vijf horecalocaties bereid gevonden ons te 
willen ontvangen voor de tweede horecarust op de 25 km, tevens de horecarust op de 15 km-afstand. 
Het zijn de kleinere horecalocaties waar het heerlijk zitten is voor een consumptie.  

Informatie wandeltocht: 
Wij starten al jaren vanuit Scheveningen. Scheveningen is een Kustdorp dat zich rond de 12e eeuw heeft 
ontwikkeld als badplaats. Scheveningen wordt voor het eerst genoemd in een akte van 1357, waarin 
dorpsbewoners met een officieel document verzoeken om een grafelijke gunst. De residentie van de 
graven van Holland, die zich in de loop van de 13e eeuw bij de buurtschap Die Haghe heeft ontwikkeld, 
is vermoedelijk de aanzet geweest tot het ontstaan van het huidige Scheveningen.  

Mogelijk heeft een toenemende vraag naar zeevis van de nieuwe rijke nederzetting tot gevolg gehad dat 
er zich vissers hebben gevestigd aan de dichtbij zijnde kuststrook. 
Een grafelijke beslissing in de late middeleeuwen heeft ertoe geleid dat Scheveningen niet zelfstandig is 
geworden, maar zich slechts met een zetel mocht vertegenwoordigen in de Haagse schepenbank. 

Tweede Wereldoorlog 
Evenals veel andere aan de Noorzeekust gelegen plaatsen werd Scheveningen in 1942 tot  Sperrgebiet 
verklaard. De Duitse bezetters vreesden een invasie ergens aan de Noordzeekust en besloten tot de 
aanleg van de Atlantikwall, een muur die de geallieerden vanaf de Noordkaap tot aan de Franse-
Spaanse grens zou moeten tegenhouden. De aanwijzing tot Sperrgebiet hield voor Scheveningen in dat 
de delen van het dorp die het dichts bij de kust lagen tot verboden gebied werden aangemerkt. Daarna 
moesten de bewoners van het grootste gedeelte van Scheveningen het dorp onmiddellijk evacueren.  

De kuststrook werd nu verbouwd tot een verdedigingslinie. Gebouwen werden afgebroken of van hun 
bestemming ontdaan, straten werden van hun stenen beroofd en loopgraven en schuttersputten her en 
der aan de kustzijde aangelegd. Een zware betonnen muur over een groot deel van de boulevard moest 
geallieerde tanks tegenhouden. Elders werd een brede gracht gegraven, eveneens om tanks te weren. 
Dit alles had tot gevolg dat Scheveningen, zowel het badplaats gedeelte als het oude dorp, na de oorlog 
volledig onttakeld was.  

Dit verklaart ook de nieuwbouw die na de oorlogsjaren zijn beslag kreeg. Ter herinnering aan deze 
periode bestaat sinds 2005 het Atlantikwall Museum Scheveningen met een permanente expositie in 
een originele Duitse commandobunker van het type 608 (Abteilung oder Regiments Gefechtsstand) in 
de Nieuwe Scheveningse Bosjes aan de Badhuisweg, tegenover de nummers 119-133. Er worden 
regelmatig tijdelijke tentoonstellingen en rondleidingen gehouden. Als u uw ogen goed de kost geeft en 
om u heen kijkt, kunt u de overblijfselen van de Atlantikwall ontdekken op onze wandeling. 

De Scheveningse strafgevangenis (later Penitentiaire Inrichting Haaglanden) aan de Van Alkemadelaan 
bleef gedurende de oorlogsjaren in gebruik. De gevangenen waren met name verzetsmensen en 
politieke tegenstanders van de Duitse bezetters. De betrokkenen werden op verschillende locaties in 
Scheveningen en Den Haag verhoord. Vanwege de gezindheid van haar bewoners werd de inrichting 
Oranjehotel genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog werden er Duitsgezinden en NSB’ers geïnterneerd 
in de Scheveningse wijk Duindorp, die door de grootschalige evacuatie onbewoond was geraakt. 

Landgoed Oosterbeek 
Een van de buitengebieden waar we door wandelen is Landgoed Oosterbeek en ligt op het grondgebied 
van Wassenaar maar is sinds 1953 eigendom van de gemeente Den Haag. Het landgoed ontstond in de 
17 e eeuw. Johan van Luchtenburch, rentmeester generaal van de grafelijke domeinen in Noord-
Holland, kocht in 1629 een boerenwoning met wat land, gelegen tussen landgoed Clingendael en het 
Haagse Bos. Hij bouwde er een huis omringd door een gracht, er kwamen stallen en een tuinhuis en hij 
legde een stuk bos aan Tegenover het huis kwam een vijver. 

Een deel van Oosterbeek kreeg in 1995 een bouwbestemming. In 2000 werd aan de kant van de 
Rijksweg A44, op Haags grondgebied, het verpleeghuis Nebo gebouwd met enkele seniorenwoningen. 
Het landgoed en de tuinmanswoning zijn sinds 2002 beschermd als Rijksmonument. Een deel van het 
park is vogelrustgebied. De voormalige generatorhal van Filmstad is nu als botenhuis in gebruik door 
scoutinggroep “De Vliegende Hollander”. De filmkluis is onderdeel van hun clubhuis.  

  



Kasteel Wittenburg 
Rond 1600 was dit gebouw een boerderij, in de loop van de 18 e eeuw verbouwd tot kasteel. De nieuwe 
eigenaar vernoemde het huis naar zijn echtgenote, Suzanna de Wildt: De Wiltenburg. Dit werd later De 
Wittenburg. 
Enkele jaren geleden werd de Wittenburg opengesteld voor het publiek waarbij het exclusieve karakter 
van weleer overeind bleef, maar de beslotenheid werd opgeheven. Het werd een trouwlocatie en menig 
concert is er gegeven. Zo trouwde Armin van Buuren er.  

Op de oprijlaan van het landgoed is een paal teruggeplaatst met de initialen HMS, verwijzend naar de 
bouwheer, die voorheen elders in Wassenaar de grens van het landgoed markeerde. Langs landgoed 
De Wittenburg loopt de landgoederen fietsroute. De ijskelder ligt in het gemeentepark en de 
portierswoning is verkocht aan een particulier. Het kasteel is opgenomen als monument. 

Benoordenhout 
Het Benoordenhout is een statige wijk met veel groen in het Haagse stadsdeel Haagse Hout Voor het 
grootste deel gebouwd tussen ca. 1925 en 1935. De Nassaubuurt, die aan de Raamweg grenst, werd al 
rond 1890 gebouwd. Er wonen in de wijk relatief veel welgestelde burgers. Ook zijn er veel scholen. De 
wijk Benoordenhout ligt ten noordoosten van het centrum en wordt begrensd door de Koningskade, de 
Raamweg, het Hubertuspark, de kazernes en duinen ten noorden van de Waalsdorperweg, de grens 
van Wassenaar, het Haagse Bos en het Malieveld. De wijk ontleent zijn naam aan het Haagse Bos: “ten 
noorden van het bos” (hout). 

Volgende wandeltocht: Capelle a/d IJssel, Capelseweg 37, 2907 XA Capelle a/d IJssel 
De route start vanuit Sportpark de Schenkel. De route gaat door het Schollebos, dat in 1978 is 
aangelegd om te wandelen, sporten en recreëren. Er is natuur te ontdekken in deze stadse omgeving. 
We lopen langs natuurvriendelijke oevers die zijn aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren. Ze 
bieden ruimte en leefmogelijkheden aan allerlei planten en dieren in en langs het water.  

We gaan door Schollevaar en vervolgens door Nieuwerkerk a/d IJssel. Daarna gaan we naar Park 
Hitland, een uniek stuk natuur. De paden lopen dwars door de bossen, de weilanden en langs het water. 
Je kunt er genieten van de natuur, rust en ruimte. Onze horecarust is gelegen bij golfbaan Hitland. 
Daarna gaan we langs de Hollandsche IJssel. De dijk langs de IJssel werd rond 1100 werd aangelegd 
en de ontginning van de veengebied is begonnen. We lopen langs een gemaal waardoor Capelle aan 
den IJssel droge voeten hield. We krijgen er mooie uitzichten over de Hollandse IJssel en kunnen kijken 
naar Krimpen aan de IJssel. We komen langs het monument voor de Geuzen en Willem van Oranje. 
Dan lopen we over het Rinus Terlouwpad en komen aan bij het Van Capellenhuis, een historisch 
gebouw waarin een trouwlocatie te vinden is. Onze tweede horecarust is te vinden bij restaurant Fuiks.  

Daarna komen we aan bij de Edelmanswoning uit 1396. In de bestrating zijn de contouren van de 
edelmanswoning die Philips II van Polanen. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, een strijd 
tussen twee groepen edelen, werd zijn woning vernield. Van Polanen herstelde in 1431 zijn huis voor de 
laatste keer. Daarna verloederde het. Begin zestiende eeuw woonde er niemand meer en werd de 
woning gesloopt. We gaan weer terug naar de finish en lopen langs park Hitland.  

In het Schollebos lopen we over het Liefdeslaantje, een wandelpad met naamtegels van liefdeskoppels 
in de bestrating. Het Oude Laantje was vroeger een onverhard en idyllisch weggetje, een pad omzoomd 
door zwarte elzenbomen, waar verliefden en geliefden elkaar ontmoetten en samen wandelden. 

Daarna lopen we door het Schollebos waar we nog mooie uitzichten krijgen over de daar aanwezige 
vijver en lopen daarna naar de finish. 

Bestuursleden gezocht 
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die ons bestuur willen versterken. Zou je ons willen 
ondersteunen? Meld je dan aan als bestuurslid. De tijd die we besteden aan vergaderen is minimaal. We 
vinden het wel belangrijk dat je in teamverband kunt werken. 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. 


