
’s-Gravenzande – 25-09-2021 

RS80 – Jaargang 2021 – 2022 

Serie 42 – tocht 1 (411) 

Parkoersbouwer: Peter de Graaf 

Afstand: 25 en 15 km  

Startlocatie: FC ’s Gravenzande, Kon Julianaweg 154, 2691 GH ’s Gravenzande 

Openbaar Vervoer: Kijk voor de meest recente informatie op www.rs80.nl onder ’s 
Gravenzande. Of www.9292.nl (0900 – 9292) voor een advies van deur tot deur. Komt u met 
het openbaar vervoer? Denk aan uw mondkapje. 

Auto: Kijk voor de meest recente informatie op www.rs80.nl of op www.google.nl/maps  
Het laatste stuk in de aanrijroute volgt u de RS80 borden, zodat u het parkeerterrein 
gemakkelijk kunt vinden. 

Coronaregels De 1,5 m afstandsregel komt te vervallen m.i.v. 25 sept 2021. Denk wel aan 
de hygiëneregels van regelmatig handen wassen. Voor de horeca wordt het verplicht om een 
Coronapas te hebben. Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/coronabewijs is alle informatie te vinden over de Coronapas. Voor de tocht vanuit ’s 
Gravenzande hebben we dit nog niet nodig, maar we sluiten niet uit dat dit voor één van 
onze volgende tochten wel nodig is. 

Contant betalen kan niet meer 
Bij het startbureau kunt u vanwege Corona niet meer contant betalen. Een wandelboekje 
kunt u kopen door dit aan te geven op uw digitale inschrijvingsformulier. 

Digitaal inschrijven 
Op dit moment gaan we nog uit van verplichte inschrijving met tijdsloten, ook daar zal 
vermoedelijk verandering in komen. Nadere mededelingen over deze regeling zult u vinden 
op www.rs80.nl. Houdt daarom onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.  
U kunt zich digitaal in schrijven via www.rs80.nl of www.wandel.nl. Denk er wel aan uw  
E-ticket mee te nemen en te starten in het juiste tijdslot. Vanaf 24 sept kunt u zich digitaal 
inschrijven voor onze wandeltocht van 15 en 25 km vanuit Zevenhoven op 9 okt 2021. 
Vanaf 10 okt t/m zo 17 okt 2021 kunnen wandelaars die de tocht vanuit Zevenhoven op een 
ander moment willen lopen zich inschrijven via www.rs80.nl of www.wandel.nl  

Bekers 
Inmiddels zijn de bekers voor onze beloninglopers weer uitgezocht. Deze keer is de beloning 
samen met Tiny Buitenhuis uitgezocht. U zult haar helaas niet meer aantreffen bij de 
starttafel omdat het te veel van haar vergt. Lief en leed blijft ze nog doen. Tiny bedankt voor 
al die trouwe jaren dat je aanwezig bent geweest bij ons startbureau. Bij de digitale 
aanmelding komt u de optie om voor een beker te lopen ook tegen. We gaan uw registratie 
uiteraard weer netjes bijhouden zodat u aan het einde van de serie weer een mooie beker 
heeft. De grootte van de beker is afhankelijk van het aantal keren deelname aan onze 
tochten binnen 1 serie. 

Staelduinse Bos 
Let op: Heeft u een hond bij zich, lijn deze dan even aan in het Staelduinse Bos. 

Informatie over de Wandeltocht vanuit ‘s Gravenzande 
Na de start lopen we langs een grijs gebouw, de reddingsbrigade van ‘s-Gravenzande die 
24/7 per dag oproepbaar is. Zij bewaken de veiligheid in de zomer van de badgasten op het 
strand. Opgericht februari 1950 en bestaat nog steeds, wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Door steeds jeugd en ouderen te motiveren om bij ons te komen als vrijwilliger en 



zich op te laten leiden in de bekwaamheid van redden van mensen in nood op zee en op 
strand. ‘s-Gravenzande heeft een drie kilometer lang breed zandstrand met drie 
strandopgangen, Arendsduin, Beukel en Vlugtenburg. Slag Arendsduin is het meest 
noordelijk gelegen en ligt tegen Monster. In 2009 werd het strand van gemeente Westland 
uitgeroepen tot “Schoonste strand van Nederland”. 

Bij de eerste rotonde gaan we de Woutersweg in en steken een brug over, direct LA 
oversteken naar brievenbus 14 en er langs. Pas op voor het verkeer het kan erg druk zijn! 
Dan via het voetpad omhoog, u steekt over via stoplichten op de dijk en LA/RA dijk over en 
houdt dan rechts aan. De zijwegen links mijden, u bereikt dan het Staelduinse bos waar u 
doorheen wandelt. Dit bos is ontworpen in 1797 door de fam van Rijckevorsel, heeft er 
landbouw en tuinderij gesticht en natuurgebieden vanaf Den Haag / Delft / Rotterdam en 
Hoek van Holland. 

Het Staelduinse Bos is sinds 1987 in beheer bij de stichting het Zuid-Holland’s Landschap. 
Het is een langgerekt bos van 95 hectare en is onderdeel van de Kapittelduinen. Door 
gebruik van ruimte voor tuinbouw, woningbouw infrastructuur en bedrijven is het Staelduinse 
bos nog een van de weinige groene enclaves in de regio. In het bos is het bezoekerscentrum 
d’Oude Koestal gevestigd, waar informatie over de natuur in dit gebied is te vinden. Vanaf 
1942 werden in het bos 16 zware bunkers en 6 munitie bunkers in een cirkel gebouwd met in 
het midden de commandobunker. Daarnaast waren er ook een aantal garages. Na de oorlog 
werd het bunkercomplex in gebruik genomen door de Koninklijke Marine die tussen 1957 en 
1960 zelfs nieuwe bunkers liet bouwen. De Banken is een 90 hectare groot duingebied met 
twee laaggelegen natte duinvalleien. 

De Rijckevorsels hebben ook huisjes voor de pachters en we lopen langs een paar van die 
huisjes op de Rijckevorsellaan. En wordt nu het Westland genoemd vanaf Den Haag / Delft 
Rotterdam / Hoek van Holland. 

Dan bereiken we een de Maeslantkering, in 1997 in gebruik genomen stormvloedkering. De 
Maeslantkering is een beweegbare kering die bestaat uit twee enorme deuren zijn twee 
drijvende pontons die leeg naar hun plaats worden gebracht. Hier aangekomen laat men de 
deuren vol water lopen, zodat massieve barrières ontstaan. De Nieuwe Waterweg kan 
worden afgesloten bij hoog water. Om te voorkomen dat de deuren beschadigen blijft er een 
kleine opening van 80 cm tussen de deuren zodat ze niet Er blijft een Als de kering weer 
open moet gaan, worden de deuren leeggepompt een worden ze naar buiten bewogen. Hier 
varen de deuren aan beide zijden weer in een soort droogdok met deur. De deur gaat dicht 
en het droogdok wordt leeggepompt. Zo worden de deuren droog bewaard. Hier is een 
rustmogelijkheid na 9 km. U heeft tegen betaling van 2,50 Euro een mogelijkheid om de 
exporuimte naast het restaurant van de waterkering te bezichtigen 

Na de rust gaat de 15 km LA/ de 25 km RA terug over het Engelandvaardersviaduct en einde 
fietspad RA weg en fietspad de Oranjepolder in, dit is land- en tuinbouwgebied. Men gaat nu 
bij een paar oude boerderijen langs. U loopt over fietspaden van Hoek van Holland naar 
Maassluis en terug.  

Daarna lopen we door het dorp Maasdijk heen en gaat u via de Tuindersweg naar de 
Oranjesluis. Deze sluis houdt water tegen als er een overstroming zou zijn vanuit de 
Waterweg. Men deed de watersluis dicht om het achterland te beschermen en zette er een 
huis op voor de sluiswachter, hij lette op de veiligheid.  

Daar gaat u de tweede tunnel in onder de dijk door, over een houten brug RD de weg 
vervolgen en gaat u het Sint Jorispad in naar de rust bij Westlandia, u heeft nu 19 km 
gelopen. 

Na rust gaat de route door Naaldwijk heen dwars door woon wijken. Dan gaat u nu richting 
‘s-Gravenzande en komt u door de nieuwbouw Dijkerwaal. Daarna gaan we langs industrie 
en sportvelden naar de finish.  

 



Volgende wandeltocht – Zevenhoven – 9 oktober 2021 
Onze volgende wandeltocht start vanuit SV Zevenhoven, Stationsweg 23, 2435 AN 
Zevenhoven. De wandeling gaat via een pad langs de weilanden naar de Kromme Mijdrecht. 
Wij volgen de Kromme Mijdrecht tot aan camping ’t Oude Veerhuis en maken een ommetje 
door de Nieuwkoopse plassen. Daarna gaan we naar de horecarust bij NSV ’46. Daarna 
gaan we door het dorp Noorden richting De Noordse Plassen om later weer uit te komen bij 
de Kromme Mijdrecht. Wij lopen langs de Kromme Mijdrecht tot aan camping ’t Oude 
Veerhuis om daar richting NSV ’46 te gaan voor de tweede horecarust. We gaan opnieuw 
door Noorden en dit keer gaan we door de Noordse Plassen en via de Noordse Dorpsweg 
naar Zevenhoven. We gaan door de natuurgebiedjes Groene Jonker en Pietersenpad of 
Polder Wensveen. Erg mooi om te zien. 

Horecarusten 
Onze eerste rust is bij het Keringhuis. We kunnen buiten rusten en genieten van 1 à 2 koffie 
voor 3 Euro. Omdat er rondleidingen zijn en we niet willen dat er verschillende 
bezoekersstromen door elkaar gaan vragen wij u contant af te rekenen. 

Nalopers 
Voor nalopers of wandelaars die niet op 25 sept 2021 kunnen is er nu een mogelijk om je 
online in te schrijven van 26 sept t/m zo 3 okt 2021. De benodigde gegevens staan dan 
klaar om te downloaden. U kunt zich digitaal inschrijven via www.rs80.nl en www.wandel.nl  

Openingstijden horeca 
Keringhuis, ma t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en za/zo van 11.00 tot 17.00 uur. Dit geldt 
niet op de wandeldag zelf. 

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. 
 


