
Woerden – 18 februari 2023 

RS80 – Jaargang 2022 – 2023 

Serie 43 – tocht 8 (428) 

Parkoersbouwer: Ton van Elst 

Afstand: 25 en 15 km  

Startlocatie: Proeflokaal Bregje, Houttuinlaan 1, 3447 GM Woerden.  

Openbaar Vervoer:  Trein: Woerden station; verlaat het station aan de zuidzijde. Daarna gepijld naar de 
start. 

Auto: A12 – (Utrecht – Den Haag); Afrit 14 – Woerden; N204 – Woerden/Centrum aanhouden; Daarna 
borden RS80. 

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. 

Horeca op 15 km-route 
We zijn van harte welkom bij de horecarust restaurant Susu, wil je zonder dat je een consumptie nuttigt 
even naar de toilet? Dan wordt er 50 cent in rekening gebracht. 

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.  

Informatie wandeltocht: 
Heel lang geleden was Woerden nog een kleine nederzetting langs de oevers van de Rijn. De plaats 
werd door de Romeinen Castellum Laurium genoemd. Dit castellum was een legerplaats langs de 
noordgrens van het Romeinse Rijk, die gevormd werd door de Rijn, tegenwoordig de Oude Rijn. Later 
werd die veranderd in de Germaanse naam Wyrda. Wyrda, Woerda, Woerden. 

We starten vanuit Proeflokaal Bregje. De wandeltocht gaat deze keer voor de 15 en 25 km richting 
Kamerik, dat tot 1989 een zelfstandige gemeente was en bestond uit de Heerlijkheid Kamerik en de 
Houtdijken en ging op in de gemeente Woerden. Het heeft een van Rijkswege beschermd dorpsgezicht. 

Na vertrek komen we al snel in het Landgoed Bredius, ook wel Brediuspark genoemd. Vanaf 2015 is het 
gebied in beheer bij de Stichting Landgoed Bredius, die het met de inzet van veel vrijwilligers onderhoudt 
en aantrekkelijker maakt voor de bezoekers. Na het park komen we bij de Kruipin.  

Fort Kruipin 
Het is altijd de vraag waar deze naam vandaag kwam. Vroeger heeft hier Fort Kruipin gestaan, het was 
een Fort aan de noordzijde van de Oude Rijn bij Woerden. Aan de zuidzijde stond op dezelfde hoogte 
Fort Oranje. Beide forten zijn gebouwd in 1747/1748 en waren onderdeel van de Eerste Hollandse 
Waterlinie. 

In het Rampjaar, 1672, vond bij de versterking Kruipin op 12 oktober een slag plaats tussen het 
Nederlandse en het Franse leger. Er vielen enkele honderden doden. De Fransen wonnen de slag en 
hielden huis in de stad Woerden. De Fransen wilden daarna verder trekken naar Bodegraven, maar 
vanwege de invallende dooi konden ze de waterlinie niet over.    

We vervolgen onze weg via de Mijzijde naar Kamerik, waar de 15 km wandelaars rechtsaf slaan en via 
het Houtdijkerpad en langs de Oude Rijn op weg gaan naar de rust. Na de rust gaan we terug naar 
Woerden. 



Kamerik ontstond uit de Heerlijkheid Kamerik en de Houtdijken. Het had oorspronkelijk lintbebouwing 
aan weerszijden van de Wetering. Deze oorspronkelijke lintbebouwing is inmiddels beschermd 
dorpsgezicht en een groot aantal panden valt onder monumentenzorg. 

De 25 km wandelaars gaan via het kerkdorpje Kanis over de Houtkade naar Gemaal Oud Kamerik.  In 
Woerdense Verlaat maken we gebruik van de rust bij het Dorpshuis. Daarna gaan we langs de zuidelijke 
rand van de Nieuwkoopse Plassen. Daar staat een uitkijktoren om eens uit te kijken over de 
Nieuwkoopse Plassen.  

Over de Hollandse Kade gaan we langs Lusthof De Haeck naar vv Siveo ‘60 in Zegveld, dat is ontstaan 
als Lintdorp, dat later tot Kruisdorp uitgroeide. De eerste kerk van het dorp moet al in 1362 zijn 
opgericht, waar de huidige hervormde kerk uit 1862 staat. Rondom deze kerk aan de Hoofdweg 
ontwikkelde zich een dorpskern met een dorpsschool en een herberg. 

We gaan via het voet/fietsveer, als het niet werkt wordt de route anders gepijld. In Woerden lopen we 
door het centrum langs de Sint Bonaventurakerk en het Kasteel van Woerden.  

Sint Bonaventurakerk 
De Heilige Bonaventurakerk is een katholieke kerk en staat naast het Kasteel van Woerden en is een 
rijksmonument. De kerk is gebouwd in 1892 en is een kruisbasiliek in neogotische stijl, gebaseerd op de 
vroege Franse gotiek. Het interieur van de kerk is rijk gedecoreerd met een gekleurde tegelvloer, een 
marmeren hoogaltaar, zijaltaren, een Mariakapel met een smeedijzeren hek uit 1894, een marmeren 
doopvont, heiligenbeelden, bundelpijlers met natuurstenen kapitelen, kruisribgewelven en 
gebrandschilderde ramen.  

Kasteel van Woerden 
Het is tussen 1407 en 1415 als burcht gebouwd door hertog Jan van Beieren, heer van Woerden. Het 
kasteel is vierkant van vorm, heeft een ophaalbrug en drie ronde en een rechthoekige toren. Tijdens het 
Beleg van Woerden (1575/1576) was in het kasteel een garnizoen gehuisvest dat de stad verdedigde 
tegen de spanjaarden. In het Rampjaar 1672 werd het kasteel bezet en zwaar beschadigd door de 
Fransen.  

In 1740 werd het kasteel onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Het kasteel heeft vele 
bestemmingen gehad. Aan het eind jaren tachtig is het gerestaureerd. Daarna lopen we naar de finish bij 
Bregje. 

Terugblik Capelle aan den IJssel 
In Capelle aan den IJssel hadden we eindelijk weer eens wat meer deelnemers. Het was fantastisch 
weer om te wandelen, we liepen door het Schollebos en de 25 km maakte een lus door Nieuwerkerk a/d 
IJssel. Daarna liepen we door park Hitland, hier haakte de 15 km aan en later weer af. We gingen 
gezamenlijk naar de Hollandsche IJssel. De route ging langs de Hollandse IJssel en het monument voor 
de Geuzen. We liepen over het Rinus Terlouwpad naar en door het oude centrum van Capelle aan den 
IJssel.  

In de route had John Kieboom verwijzingen opgenomen naar monumenten en beelden in het dorp. Door 
wandelaars werd dit op prijs gesteld, ik zag enkele wandelaars ook echt kijken en foto’s nemen van de 
monumenten. Ook de historie van het vroegere Edelmanshuis dat er niet meer was trok de aandacht. 
Vervolgens gingen we over het Liefdeslaantje, een wandelpad met naamtegels van liefdeskoppels in de 
bestrating. Daarna gingen we langs het babybos. De jonge bomen met de geboortedatum van de baby 
staat voor een groene toekomst voor de nieuwe generatie. 

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 Sassenheim kunt u vooruit betalen voor het aantal keren beloning.  

10 km-afstand 
In Scheveningen bleek de 10 km afstand voor een aantal wandelaars een succes. Daarom zullen we als 
het in de route past een 10 km-afstand opnemen. In Sassenheim krijg je de keuze uit: 10, 15 en 25 km. 

Volgende wandeltocht: Rkvv Teijlingen, Roodemolenweg 6, 2171 AX Sassenheim. Op 4 maart 
organiseren wij een wandeltocht van 10, 15 en 25 km vanuit Sassenheim. 

Openbaar Vervoer: Trein: station Sassenheim; Daarna gepijld naar de start. 



Auto: A4 – (Den Haag – Amsterdam); Afrit 8 – Leidschendam (N14); RA Rijksstraatweg ri Wassenaar/ 
Leiden/ Amsterdam (N44 – A44); Afrit 5 – ri Sassenheim. Daarna borden RS80. 

Parkeren: Op het parkeerterrein bij de startlocatie. Anders op het nabijgelegen bedrijventerrein. 

Vooruitblik Sassenheim – 5 maart 2023:  
Op 4 maart 2023 starten we vanuit Sassenheim, het is alweer 5 jaar geleden dat wij hier zijn gestart. 
Sassenheim ligt in de Bollenstreek, die wereldwijd bekend staat als het centrum van de Nederlandse 
bloembollencultuur. De bollenvelden met bloeiende tulpen, hyacinten en narcissen trekken toeristen uit 
alle uithoeken. Mocht er vooraf een zachte winter zijn geweest, dan is er begin maart al iets te zien. We 
komen uit bij het Plukbos in park Wilgenhorst. Na een lusje langs de bollenvelden zijn we terug in 
Sassenheim en gaan langs de Ruïne Teylingen die dateert uit 1676. De 10 km route splitst zich af en 
gaat daarna terug door Sassenheim. 

De 15/25 km route gaat verder via een verhard landweggetje, we wandelen we daadwerkelijk door de 
bollenvelden. Na de splitsing 15/25 gaat de 15 naar het gehucht de Engel bij Lisse waar de horecarust is 
bij Zalencentrum Café Restaurant De Engel. Je kunt hier een overheerlijke Red Velvet bij de koffie/thee 
nemen, ook een soepje zal klaarstaan voor onze wandelaars. 

De 25 komt daar later na een extra lus door de bollenvelden en daarna gaat de 25 door het 
Keukenhofbosch. De 25 km heeft de horecarust bij FC Lisse en gaat daarna verder door het 
Keukenhofbosch dat vroeger deel uit maakte van Landgoed Keukenhof. Nu wandel je weg van alle 
drukte over prachtige bospaden en lanen.  

We passeren nog een aantal bollenvelden en dan komt de 15 en 25 km samen bij de horecarust bij 
Zalencentrum Café Restaurant De Engel. Daarna pakt de route een stuk polderlandschap. 
Bezienswaardigheid onderweg is de Lisserpoelmolen, een poldermolen uit 1676 die de Lisserpoelpolder 
op het juiste waterniveau houdt. Daarna lopen we samen met de 10 km Sassenheim in en komen uit in 
Park Rusthof, een prachtig dorpspark ontstaan uit een laat 18e eeuwse buitenplaats.  

We lopen door het centrum van Sassenheim langs de Sint-Pancratiuskerk en een 
oorlogsherdenkingsmonument. Na het centrum staat midden in de woonwijk de Molen van Speelman, 
gebouwd in 1846. Na een smal onverhard paadje langs een brede sloot zijn we terug bij Rkvv Teylingen 

Noodkreet 
Wij zoeken nu 3 bestuurders en doen een nadrukkelijke oproep aan mensen die ons bestuurlijk zouden 
kunnen helpen. We zoeken nu een voorzitter, een secretaris en een bestuurder. Wil je dat wij 
kunnen blijven bestaan? Meld je dan aan! De tijd die we besteden aan vergaderen is minimaal. Zoals 
het er nu naar uitziet blijven er twee bestuurders over en dat is echt te weinig. We vinden het wel 
belangrijk dat je in teamverband kunt werken. Wil je weten wat het inhoudt neem dan via de mail contact 
op met Ineke Gerritsjans coordinator@rs80.nl of bel even 06 – 2384 2661. Op dit moment liggen alle 
administratieve taken bij Ineke Gerritsjans. Volgend jaar kan Vincent niet meer doorgaan met het 
aanvragen van vergunningen. Zou je ons kunnen helpen met deze taak? Laat het even weten.  

Ook het ophalen van de pijlen op de 15 km is nogal eens lastig om in te roosteren. Ben je 
wandelaar? En zou je de pijlen voor ons samen met twee anderen op willen halen? Dan krijg je een 
tientje voor je consumpties onderweg en een reisvergoeding om er te kunnen komen. Verder hebben we 
een gezellig en praktisch team waarmee het prettig is om samen te werken. 

Toekomst 
Een toekomst is er zeker. We zijn blij met alle nieuwe parkoerbouwers die zich hebben aangemeld om 
een route voor ons te willen maken. Zij zijn al volop bezig om routes voor ons te maken en ons 
wandelprogramma is t/m dec 2024 gelukkig al gevuld. In het voorjaar gaan we de tochten voorlopen en 
dan kunt u volgend winterseizoen weer mooie routes van ons lopen. 

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. 


