
Sassenheim – 4 maart 2023 

RS80 – Jaargang 2022 – 2023 

Serie 43 – tocht 9 (429) 

Parkoersbouwer: Rob Mans 

Afstand: 10, 15 en 25 km  

Startlocatie: Rkvv Teijlingen, Roodemolenweg 6, 2171 AX 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.  

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.  

10 km afstand in route 
In Scheveningen bleek de 10 km-afstand een succes. Daarom zal deze afstand daar waar het mogelijk is 
ook meegenomen worden. In Sassenheim organiseren we naast de 15 en 25 km ook een 10 km route. 
Start je met wandelen of is de 15 km-route te zwaar? Dan kun je 10 km lopen in Sassenheim. 

Natuurgebieden 
25 km wandelaars lopen door Wassergeest en het Keukenhofbosch. In Wassengeest zijn geen honden 
toegestaan. Het is vrij gemakkelijk een alternatieve route te kiezen. In het Keukenhofbosch moet de hond 
even aan de lijn. 

Broedseizoen gestart 
Voor de gebieden Wassergeest en het Keukenhofbosch hebben we toestemming gekregen van het Zuid 
Hollands Landschap. Omdat het broedseizoen al is begonnen is ons gevraagd in deze gebieden op de 
paden te blijven en enige rust te betrachten zodat broedende vogels niet worden gestoord. We hangen 
bordjes op voordat deze gebieden worden betreden en zullen dit in de route vermelden zodat bekend is 
waar deze regel ingaat. Alvast bedankt voor het begrip 

Informatie wandeltocht: 
Laatste keer dat wij met RS80 vanuit Sassenheim zijn gestart was in 2018. Een winters tafereel met 
besneeuwde en bevroren paden met een snijdende oostenwind. Nu 5 jaar later starten wij opnieuw vanaf 
Sportpark Roodemolen bij R.K.V.V. Teylingen. Sassenheim is een dorp in de provincie Zuid-Holland, 
gelegen in de Bloembollenstreek tussen Oegstgeest en Lisse in de nabijheid van de Kagerplassen.  

Het dorp Sassenheim is zeer oud. Voor zover bekend wordt het dorp voor het eerst genoemd in de 
negende eeuw. De Bollenstreek staat wereldwijd bekend als het centrum van de Nederlandse 
bloembollencultuur. De bollenvelden met bloeiende tulpen, hyacinten en narcissen trekken toeristen uit 
alle uithoeken. Staan de bloemenvelden al in bloei? Het is een van de meest gestelde vragen.  

Hoewel de bloei uiteraard afhankelijk is van het weer is er wel een jaarlijks patroon te herkennen. Tussen 
eind maart en begin mei staan de bollenvelden in volle kleurenpracht. Mocht er vooraf een zeer zachte 
winter zijn geweest, dan is er begin maart al iets te zien.  

De 10, 15 en 25 km verlaten vrij snel Sassenheim en komen uit bij het Plukbos in Park Wilgenhorst. Na 
een lusje langs de bollenvelden zijn we terug in Sassenheim en wandelen we over een licht onverhard pad 
met zicht op Ruïne van Teylingen.  

Een Rijksmonument in het bollenlandschap. Het voormalig Slot Teylingen is sinds 1676 een ruïne en ligt in 
het buurtschap Teijlingen. Het indrukwekkende bouwwerk heeft een bewogen geschiedenis: gebouwd, 
beschadigd, uitgebrand, herbouwd, gesloopt, vervallen en weer opgeknapt tot wat de ruïne nu is.  

De 10 km route splitst zich af en gaat daarna terug door Sassenheim. Via een verhard landweggetje 
wandelen de 15 en 25 km wandelaars daadwerkelijk door de bollenvelden heen.  



Weetje: Wist je dat de tulpenbollen in het veld worden gekweekt voor de bol en niet voor de bloem? Nadat 
er een selectie heeft plaatsgevonden en het veld is geïnspecteerd, worden de bloemen gekopt: of te wel, 
de bloemen gaan eraf. Wat zonde denken veel mensen. Maar op deze manier gaat alle energie naar de 
bol en niet meer naar de bloem. Eind juni worden de bollen dan gerooid. De bollen die groot genoeg zijn 
worden dan verkocht.  

Na de splitsing 15/25 gaat de 15 km 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 nemen.  

De 25 km komt daar later na de extra lus langs de bollenvelden. De 25 km heeft de rust bij FC Lisse en 
gaat daarna door het Keukenhofbosch. Het Keukenhofbosch is een interessante verrassing. Het maakte 
vroeger deel uit van Landgoed Keukenhof. Nu wandel je weg van alle drukte over prachtige bospaden en 
lanen. Het Keukenhofbosch maakt onderdeel uit van het Nationaal Park de Hollandse Duinen. Met een 
aantal venijnige klimmetjes is het af en toe een kuitenbijter.  

Na het verlaten van het Keukenhofbosch wandelen we langs de randen van Lisse maar gaan niet het 
plaatsje in. We passeren een aantal bollenvelden en de langste afstand komt aan bij Zalencentrum Café 
Restaurant De Engel. Vanaf dat punt lopen de 15 en 25 km weer gezamenlijk op en pakt de route een stuk 
polderlandschap. Bezienswaardigheid is de Lisserpoelmolen, een poldermolen uit 1676. De molen is 
gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Lisserpoelpolder. We lopen samen met de 10 km 
wandelaars de bebouwing van Sassenheim in en komen uit in Park Rusthoff, een prachtig dorpspark, 
ontstaan vanuit een laat 18de-eeuwse buitenplaats. Je kunt een leuke rondwandeling maken.  

Een unieke plek midden in het dorp Sassenheim. In het water staat een kunstwerk, de Onmogelijke 
Driehoek. Van drie verschillende kanten bekeken heeft het de vorm van een Klok, dan een Driehoek, dan 
weer een Wokkel. We lopen door het centrum van Sassenheim, langs de Sint-Pancratiuskerk en een 
oorlogsherdenkingsmonument. Na het centrum staat midden in een woonwijk de Molen van Speelman, 
gebouwd in 1846. Een voormalige stellingmolen waar alleen nog de onderbouw resteert, de bovenbouw is 
eind 19de eeuw door brand verwoest. Na een smal onverhard paadje langs een brede sloot zijn we terug 
bij R.K.V.V. Teylingen. 

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. 

Terugblik Woerden 
Deze dag hebben we drie nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Ze zijn van harte welkom en zullen ons 
helpen met pijlophalen van de 15 km en aan de starttafel.  

Onze vorige wandeltocht was vanuit Woerden. Doordat er aardig wat wind stond en er hier en daar wat 
langere paden in de route zaten was de route voor enkele wandelaars wat aan de zware kant. We gingen 
door Woerden, liepen vooral door de boeren landschappen, vele wandelaars gingen even kijken op 
gemaal Oud Kamerik en genoten daar van het uitzicht over het boerenland. We hadden een horecarust in 
Zegveld en hebben daarna een mooi uitzicht gehad over de Nieuwkoopse Plassen. Voor de individuele 
tocht konden wandelaars bij natuurmonumenten naar de WC.  

De leuke lus vlak voor de rust bij Siveo is uit de route gehaald omdat de route anders 28 km werd. De 15 
km samen op tot Kamerik en ging daarna langs de Teckopische Molenvliet en langs de Oude Rijn naar 
Harmelen, we waren welkom bij Restaurant Susu in Harmelen. Daarna ging de route tussen de 
recreatieplassen door. Het laatste stuk liep langs de Linschoterweg. Vandaag hadden we gelukkig meer 
dan 400 wandelaars en wat waren we daar blij mee. Alle wandelaars waren voor 16.00 uur binnen, wat bij 
deze startlocatie gewenst was omdat de zaal om 17.00 uur vol zou zitten met gasten. Een uur 
schoonmaken was voor hun dan ook echt nodig. De finishtijd voor alle andere tochten van RS80 is uiterlijk 
16.30 uur. 

Naderhand hebben we nog even gezellig bij elkaar gezeten en gedag gezegd tegen onze voorzitter die 
direct na Sassenheim vertrekt naar het buitenland voor zijn werk. Volgend jaar kunnen we weer starten 
vanuit ’t Bregje. De nieuwe route zal door Rob Mans worden gemaakt en gaat dan weer een andere kant 
op. 

Volgende wandeltocht: Dekker Sport, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer. 

Openbaar Vervoer: Trein: Lansingerland-Zoetermeer; Bus 71 ri Rokkeveen; Uitstappen halte De Veur. 
Daarna gepijld naar de startlocatie. 



Auto: A12 – (Den Haag – Utrecht); Afrit 7 Zoetermeer/ Pijnacker; N470 ri Pijnacker. Daarna borden RS80. 

Parkeren: Op het parkeerterrein bij de startlocatie. 

Vooruitblik Zoetermeer:  
We starten vanuit Dekker Sport, ook al weer een aantal jaren geleden, maar we zijn nog steeds welkom bij 
deze startlocatie. De route gaat daar waar mogelijk door de parken die Zoetermeer rijk is. We gaan naar de 
andere kant van het spoor en krijgen zicht op de Oude kerk in Zoetermeer, een hervormde kerk in het oude 
hart van Zoetermeer. De 25 km loopt een lus en gaat langs het centrum door het oudste park, het 
Wilhelminapark waar een oorlogsmonument staat ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog.  

We gaan over het ophaalbruggetje dat in 2006 is opgeknapt. We lopen langs de Den Haag-Tempel die is 
opgetrokken uit Olympia White graniet. Verder slingeren we door Zoetermeer en lopen door verschillende 
parken. Onze horecarust is bij Buurthuis ’t Span en daarna gaan we verder en lopen daar waar mogelijk 
door de groene stroken van Zoetermeer en komen aan bij de Oude kerk van Zoetermeer. Samen met de 
15 km gaat de route door een gedeelte van de Dorpsstraat.  

We lopen over het Dobbe Eilandplein en gaan door het Stadshart. Dit is de plek waar Zoetermeer uit de 
grond is gerezen, het was vroeger een aardappelveld. Dit was de inspiratie voor de kunstenaar om een 
figuur op te trekken uit enorme keien die doen denken aan aardappels. Vervolgens gaan we door het 
groene deel langs de Voorweg.  

Daarna lopen we door het mooie Westerpark en krijgen we een horecarust bij het Bowling & 
Recreatiecentrum Westerpark. Het park is verdeeld in deelgebieden, elk met een eigen karakter. Zo zijn er 
een bosgebied, een bloemenweide, een plassengebied, de Natuurtuin en sportvelden. De natuurtuin laten 
we rechts liggen maar we gaan wel over de schapenweide. 

We gaan terug naar Rokkeveen via de Balijbrug. De bekende Mandelabrug zat niet in de route. We lopen 
door het Libellenreservaat dat aan de rand van het Balijbos ligt. We lopen langs de watertoren van 
Zoetermeer en dan ligt het voor de hand dat we door het Burg Hoeksemapark terug lopen naar de finish bij 
Dekker Sport. Hopelijk kunt u genieten van deze verrassend groene tocht door Zoetermeer. 

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 
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. Inmiddels hebben we iemand gevonden die voor ons de vergunningen aan wil 
vragen. 

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 parcoursbouwers 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. Jan van den Berg maakte de laatste 
jaren de route vanuit Scheveningen. Voor volgend jaar zal Ineke deze route voor haar rekening nemen. 
Voor de Serie 45 (2024 – 2025) zoeken we een nieuwe parkoersbouwer voor Scheveningen. 

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. 


