
Schiedam – 24 september 2022 

RS80 – Jaargang 2022 – 2023 

Serie 43 – tocht 1 (421) 

Parkoersbouwer: René Burger 

Afstand: 25 en 15 km  

Startlocatie gewijzigd: Let op: de startlocatie is gewijzigd en is nu bij Horecagelegenheid bij 
Sporthal Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam. De route is gepijld vanuit Sporthal 
Margriet, maar beschreven vanuit Sporthal de Groenoord. 

Openbaar Vervoer: 
Trein: Schiedam Centrum, metro B richting Hoek van Holland, uitstappen halte Schiedam-
Nieuwland. 

Auto: 
Vanuit Utrecht A20 - richting Hoek van Holland, afslag 11 – richting Schiedam. 
Vanuit Den Haag A4 – A20 Schiedam afslag 10 - richting Schiedam Noord 

Terugblik vorig seizoen: 
Het afgelopen seizoen verliep redelijk goed ondanks de Coronapandemie waar we nog steeds 
mee te maken hebben, maar gelukkig hebben de meeste wandelaars ons weer terug gevonden. 
We hebben met verschillende weertypes te maken gehad maar met name de storm vlak voor de 
tocht in Woerden blijft in ons geheugen gegrift. De treinen reden niet maar toch waren er veel 
wandelaars in Woerden die het er op waagden.  

Het eind van het seizoen werd afgesloten met een mooie jubileumtocht, eindelijk want hij was al 
twee keer uitgesteld. Vanuit Leidschendam konden de wandelaars nu ook kiezen voor een 40 km 
tocht. Daarvoor konden zij de 15 en 25 km aan elkaar knopen en de meeste wandelaars gingen 
naar huis met een leuke attentie. 

Nu zijn we klaar voor een nieuwe serie wandelingen die stuk voor stuk de moeite waard zijn om te 
wandelen. Wij hopen op veel belangstelling en deelname aan de 15 km of de 25 km tochten. 

Informatie wandeltocht: 
De geschiedenis van de stad Schiedam gaat terug tot de 13e eeuw. Nabij de monding van de 
Schie werd rond waarschijnlijk 1230 door de heer van Wassenaar en/of heer Dirk Bokel van 
ambacht Mathenesse een dam aangelegd om het polderland te beschermen tegen het zeewater. 
In 1247 kreeg Aleid van Holland bij haar huwelijk met Jan van Avesnes het oostelijke deel van de 
dam (en het poldertje) als bruidsgeschenk. In 1275 werden stadsrechten verleend door vrouwe 
Aleid van Holland (Aleida van Avesnes), de zuster van graaf Willem II van Holland. 

Na de start lopen we langs de Poldervaart aan de rand van het Beatrixpark richting de Windas een 
klein gehucht maar nu deel van de gemeente Schiedam. 

Daarna gaan we richting industriegebied Spaanse Polder en gaan dan via de Polderweg richting 
het Rotterdamse deel van de Spaansepolder en verlaten dit weer snel en gaan dan over een van 
de oudere verbindingen over de brug naar Overschie een nog in vriendelijke oude staat zijnde 
gebied van Rotterdam waar vroeger het oude handelsgebied was met het achterland richting Delft. 

Na het verlaten van dit deel van Rotterdam gaan we via de Delftweg langs de Delftse Schie en 
Buitenplaats de Tempel richting Zweth.  

Sinds 2004 behoort De Zweth, het Delftse deel van de buurtschap, en een deel van de Ackerdijkse 
polder tot de gemeente Midden-Delfland. Aan de andere kant van de ophaalbrug over de 
Berkelsche Zweth begint de Rotterdamse deelgemeente Overschie en is Zweth geheten. We lopen 
daarna over een karakteristieke brug, de Kandelaarbrug. Waarna via de Kandelaarbrug weer 
richting Delft lopen maar dan aan de andere zijde van Delftse Schie.  



De Kandelaarbrug is een ophaalbrug voor voetgangers en fietsers, over de Delftse Schie. De 
ophaalbrug wordt hydraulisch aangedreven door een cilinder onder het brugdek. De brug heeft, 
aan de westzijde, de langste oprit van de hele omgeving en in deze oprit zit een knik. Bij 
benadering maken zo'n 5.000 fietsers per week gebruik van de brug en gaat deze in die tijd zo'n 
120 keer open. Zijwind bij de Kandelaarbrug maakt het voor schippers lastig deze brug te 
passeren. De naam van de brug is afgeleid van herberg De Candelaar, die in het begin van de 17e 
eeuw aan de Schie was gelegen. Ze verwijzen naar de kandelaar die hier vroeger stond ter 
verlichting van de schepen die in het donker afmeerden. 

We gaan op een bepaald moment naar links door het Abtwoudse Bos om dan via naar vv Vitesse 
Delft te gaan waar we van de rust kunnen genieten. 

Na de rust lopen we verder door het Abtswoudse Bos waarna de route zich splitst, de 25 km  en de 
15 km wandelaars lopen ieder hun eigen route terug naar Schiedam. 

De 25 km wandelaars gaan dan richting Delft/Schipluiden, we lopen een stukje langs de A4 en 
steken daarna de verdiept aangelegen A4 over en gaan door de polder naar en langs de 
Vlaardingervaart. De rust is bij Brasserie Vlietzicht aan de Vlaardingervaart. De route gaat door de 
Vlietlanden over een aantal bruggetjes waar u van de natuur en het landschap kunt genieten, terug 
naar Schiedam. 

Heeft u na deze wandeling nog fut en enthousiasme over dan kunt u zich nog volop uitleven aan 
de festiviteiten van de Brandersfeesten in Schiedam. 

Individuele wandeltocht vanuit Schiedam 
Deze tocht start vanuit Sporthal de Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 KA Schiedam. Bent u om 
welke reden dan ook niet in staat om de wandeltocht vanuit Schiedam te lopen en wilt u dat op een 
ander moment doen, dan kunt u zich inschrijven vanaf za 24 sept 2022 16.00 uur t/m zondag 9 okt 
2022 voor onze individuele tocht vanuit Schiedam via www.wandel.nl of www.rs80.nl  
inschrijvingsprocedure. 

Volgende wandeltocht 
Stolwijk – 8 oktober 2022 -  VV Stolwijk, Sportlaan 38, 2821 XC Stolwijk 

De route vanuit Stolwijk gaat via het park De Hennepakkers door de polders naar Haastrecht. In 
Haastrecht lopen we eerst door Park Bisdom Van Vlist, en zien we museum Bisdom van Vliet aan 
de overkant van de weg en gaan Haastrecht in, een leuk historisch stadje met zijn oudhollandse 
geveltjes. We gaan langs het oude stadhuis uit 1618 en over de ophaalbrug van Haastrecht naar 
horecarust Over de Brug.  
 
Na de horecarust gaan we langs museumgemaal de Hooge Boezem dat in 1872 als stoomgemaal 
is gebouwd. Dan gaan we langs de Sint Barnabaskerk Haastrecht uit.  
We lopen langs de Vlist en komen langs de oude Boezemmolen nr 6. Aan de andere zijde kijk je 
uit over polder de Hooge Boezem. Dan gaan we over de Vlisterdijk naar Vlist. Langs het riviertje 
staan oude boerderijen. In Vlist is een tweede rust bij Vlisterstee.  
 
Daarna gaan we over het verkeersluw gelegen Geerpad door de polders. De 15 km-route gaat RD 
over de Schoonouwenseweg en de Tentweg terug naar Stolwijk.  
De 25 km gaat nog even verder langs de vaarten en later nog over een graspad. Iets verderop 
komen de 15 en 25 km nog even bij elkaar om zich daarna weer op te splitsen. De 25 gaat langs 
verschillende oude boerderijen en steekt de N206 over tot een derde rustmogelijkheid bij De 
Hooiberg. Deze is gelegen in een voormalige hooiberg. Na de rust gaat de route nog even verder 
door de polder en daarna terug naar Stolwijk.  

Starttafel 
Dit jaar gaan we het anders aanpakken bij de starttafel. Er hoeven geen kaartjes meer ingevuld te 
worden. Na betaling krijgt u een startkaartje mee. De voorinschrijvingen via Wandel.nl worden 
apart ingescand. 
25 km-lopers starten om 8.30 uur en 15 km-lopers om 9.00 uur. Er kan tot 10.30 uur gestart 
worden. Betaling bij voorkeur met de pinpas, contant mag ook. 



 
Beloningen 
De prijs van onze beloningen is verhoogd tot 2 Euro per keer. Na afloop van de wandeling kunt u 
door betaling een beloning (standaardje) ontvangen of starten met de opbouw van uw beker. 
 
Corona 
Op dit moment is het niet nodig om extra maatregelen te treffen voor Corona. Als dit verandert kan 
het zijn dat we weer extra voorzieningen moeten treffen. Uiteraard hopen we er deze winter geen 
last van te hebben. Organisatorisch houden we er nu al rekening mee. 
Omschakelen zal op dat moment geen enkel probleem zijn. Inmiddels hebben we al heel veel 
verschillende situaties meegemaakt. 
Naast de georganiseerde wandeltochten kunt u na de wandeltocht vanaf 24 september 2022 16.00 
uur inschrijven voor de individuele wandeltocht vanuit Schiedam. 
 
Horeca 
Bij Brasserie Vlietzicht mag u geen eigen consumpties nuttigen. Speciaal voor onze wandelaars 
kunt u de consumpties kunt als takeaway binnen bestellen. 

Natuurgebied Abtswoude 
Alleen in dit gebied moeten we helaas zo min mogelijk pijlen, staat er geen pijl? Loop dan RD. Wel 
mogen we (ook zo min mogelijk) krijtpijlen zetten. De rest van de route zal goed gepijld zijn. 

Bestuursleden gezocht 
Wegens buitenlandse verplichtingen legt Vincent Pas zijn functie als voorzitter neer. Een kleine 
twee jaar geleden heeft onze penningmeester zijn taken wegens gezondheidsredenen neergelegd. 
Gelukkig gaat het nu veel beter met hem, maar we missen wel twee bestuursleden. Ineke 
Gerritsjans zal de komende vier jaar de functie van penningmeester op zich nemen. 

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die ons bestuur willen versterken. Er kan er 
eentje doorgroeien naar de functie van voorzitter. Zou u ons willen ondersteunen in een 
bestuursfunctie? Neem dan contact op met Ineke Gerritsjans 06 – 2384 2661. We hebben een 
enthousiast team dat graag door wil gaan met organiseren. 

Parkoersbouwers 
Ton van Elst heeft inmiddels 5 keer de route vanuit Woerden gemaakt, waarvoor dank. De 
komende tocht vanuit Woerden heeft hij ook gemaakt. Dit zal de laatste route zijn die hij voor ons 
heeft gemaakt. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die een route kan maken vanuit Woerden. 
Het is een puzzel, maar enorm dankbaar werk. Kent u de omgeving of iemand die een route voor 
ons wil maken vanuit Woerden geef dan even een seintje aan Ineke Gerritsjans. 
coordinator@rs80.nl of bel even 06 – 2384 2661.  

Naast de tocht vanuit Woerden hebben we meer mensen nodig die een route voor ons willen 
maken. Ken je de omgeving goed in een ander gebied in de randstad en lijkt het je leuk om een 
route voor ons te maken? Geef het even door aan ons.  

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. 


