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WS78 – al 39 jaar
de betere manier van wandelen
om 's winters te genieten
van al het moois van Nederland
Beste WS78 (ere)leden en wandelvriend(inn)en, we zijn alweer halverwege het WS78
winterwandelseizoen. Tot nu toe hebben we in deze serie vrijwel droge wandeldagen gehad. In
Barendrecht een enkel spatje, in Apeldoorn prachtige herfstkleuren in de zon, in Vught vorst en
zon en in Nijmegen – Lent een koude mist. In deze Special-info staat een terugblik op deze eerste
vier wandeltochten en een vooruitblik op de laatste vijf wandeltochten van deze winterserie. De
vooruitblik van de vijfde tocht staat in het vorige nummer.
Wie wil incidenteel of structureel tijdens een tocht of bij de voorbereidingen wat doen? WS78 is op
zoek naar een fietsende parcours controleur (m/v) en een wandelende pijl - linten ophaler (m/v).
Bij het wandelspektakel in Klarenbeek op 24 en 25 maart zijn vrijwilligers op diverse momenten
vanaf vrijdag ochtend tot en met zaterdag middag nodig. Meehelpen of vragen? Benader het
bestuur van WS78 via de website of tijdens een wandeltocht.

De eerste 4 wandeltochten
15 oktober 2016
Barendrecht
De Klaas de Heijtocht
De parcoursbouwers Albert Smit en Werner
Wiltens hebben deze tocht opgedragen aan de
erevoorzitter Klaas de Heij. De voorzitter uit de
beginperiode van WS78 vertelt trots bij de start:
'Bij de vierde serie werd gezegd dat WS78 met
deze manier van organiseren niet lang zou
blijven bestaan. Nu staan we bij de start van de
39ste serie!'

In de ochtend is het met af en toe een beetje
regen herfstweer. Voor vanmiddag wordt wat
zon voorspeld. Prima wandelweer voor een
winterserie. Op de wandeltocht zijn 291
deelnemers afgekomen, waarvan 80 voor de
20 km route. Na het centrum en enkele
woonwijken van Barendrecht gaan we door de
groene polder over onverharde paden naar de
soeppost. Langs de route staan fraaie metalen
vogels op houten palen.
Via een wankele en scheve overstap komen we
op een grasdijk. Een stuk verderop met wat klei
aan de schoenen is de wiebelige overstap nog
lastiger. De smalle paden tussen knotbomen
Klarenbeek op vrijdag 24 maart:
Dit jaar is zelfs een parcours van 110 km!
Deze deelnemers starten al in de middag.
's Avonds starten de nachtafstanden van
80 km (Kennedymars), 60 km en 40 km.
Vooraf inschrijven is verplicht voor alle
nachtwandeltochten. Het aantal deelnemers
is beperkt! Het aantal inschrijvingen loopt
snel op. Dus wacht niet te lang!
Klarenbeek op zaterdag 25 maart:
Op deze ochtend starten de dagafstanden
van 40 km en 20 km. Het 40 km parcours is
ingrijpend veranderd. Tot nu toe bestond het
dag parcours uit twee lussen van 20 km. Nu
is het een 'normaal' parcours van 40 km. De
wandeltocht gaat door Wilp, Twello en
Posterenk. Inschrijven is op de dag zelf.

Ook wandeltochten met een parcours van
20 km: diverse wandeltochten in de komende
periode hebben naast de gebruikelijke 40 km
ook een parcours van 20 km:
11 februari in Bilthoven, 25 februari in Ede en
25 maart in Klarenbeek.
De deelnemers aan de 20 km kunnen tussen
9.00 en 10.00 uur starten.
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door de grienden zijn prachtig. Bij het
ophangen van de pijlen en linten bleek het
wandelparcours
de
route
van
een
wielerwedstrijd te doorkruisen. Dat gaat niet
samen. Op en neer over een fietspad langs een
drukke weg is helaas het alternatief om de
grote rust in een sportkantine te bereiken. Op
de terugweg komen we opnieuw door de fraaie
grienden. Vanaf het graspad langs de brede
Oude Maas zien we grote schepen en
duwboten voorbij varen. Het Truus Visserspad
gaat over drie smalle, lange planken met aan
één kant een leuning. Tussen die planken zijn
kleine openingen. Zo balanceren we een heel
eind over het bochtige pad van hout boven de
drassige grond. Ook na de koffiepost ligt een
vlonder in het parcours. Deze is een stuk
breder dan de vorige. Met een voorzichtig
doorbrekend zonnetje komen we terug bij de
startlocatie.
29 oktober 2016
Apeldoorn
De Ordermolenwandeltocht
We gaan vandaag veel zien, maar de
Ordermolen zit daar niet bij. Tijdens de lange
voorbereiding van een wandeltocht heeft de
parcoursbouwer Martie Dolman voor een
andere richting gekozen. De naam van de tocht
is dan al doorgegeven en nog lastig te
veranderen.
Met 455 deelnemers, waarvan 152 voor de 20
km, is het druk in het Duivensportcentrum. De
temperatuur loopt snel op en de ramen
beslaan. Na de start genieten we van de zon
en de prachtige herfstkleuren. Bij het paleis
vlucht een eekhoorn snel onder een struik. Na
enkele verharde wegen om een afgesloten
bosgebied heen, komen we op de voormalige
rijksweg 50. Dat is nu een mooi onverhard pad
door een groen gebied. De zon krijgt steeds
meer kracht. Het lijkt wel voorjaar, maar dan
met vallende gekleurde bladeren! Een brem
heeft mooie gele bloemen.

Bij de grote rust op een bankje in de zon is de
verleiding groot om te blijven zitten. Al het
aangename is hier aanwezig. Waarom dan nog
verder lopen? Toch gaan we opnieuw de
gekleurde bossen in. Oh, wat zijn die kleuren
mooi!. De zijkanten van het pad zijn door
varkens omgewoeld. Door het droge weer van
de laatste weken zijn de paden redelijk droog
en kunnen we goed doorlopen. Met regen zou
het hier heel anders zijn geweest!
Na de soeppost ligt toch nog een molen langs
de route. Het is de Wenumse Watermolen met
daarlangs
een
fraai
klompenpad.
De
bebouwing van Apeldoorn komt in zicht. De
fruitpost is op een verrassende plek. Voor een
groente- en fruitwinkel in een klein winkelcentrum kunnen we ons bonnetje voor een
appel of een mandarijn inwisselen.
Wat een prachtige wandeldag met een
afwissend parcours en veel zon waarbij die
geweldige herfstkleuren zo mooi zijn! 'Nu ben ik
op plaatsen geweest, die ik niet ken, terwijl ik
hier regelmatig wandel, zoals met de
Apeldoornse vierdaagse' zegt een deelnemer.
12 november 2016 Vught
De derde Loonse en Drunense Duinentocht
De eerste echte wintertocht van deze serie
vertrekt vanuit Vught. Het vriest flink. De zon
schijnt volop. Om negen uur vertrekken 501
wandelaars, waarvan 322 het parcours van 40
km gaan volgen.

Na het oversteken van een drukke weg, waarbij
het verkeerslicht lang op rood blijft staan,
komen we op onverharde paden. We lopen
door een mysterieus landschap met witte rijp
aan takjes, bladeren en op heidevelden. Een
beetje nevel met de zon maakt het winters
landschap compleet. De parcoursbouwer Frans
Leijtens heeft mooie en smalle paadjes door
bossen en heide uitgezocht. Bij de grote
recreatieplas IJzeren Man volgen we een smal
pad over een steile helling langs het water.
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Na de soep lonkt het zand van de Loonse en
Drunense Duinen. Van de bladeren boven het
pad vallen koude, dikke net gesmolten
druppels. Na enkele zandpaden ligt een flinke
duinheuvel voor ons. Dat is klimmen, terwijl de
schoenen in het zand wegzakken. Op de top
zien we een grote zandvlakte met daarop een
lange stoet slingerende wandelaars. Ze
ploeteren door het zware zand. Ondertussen
verdwijnt de zon achter wolken.
Na de grote rust ligt opnieuw zand en bos op
ons te wachten. Daarna volgen we een
graspad met vlonders over het natste deel. Ook
na de samenkomst met de 20 km route bij de
koffiepost blijven de paden pittig. Zandpaden,
hoogteverschillen, graspaden en door een
greppel oversteken.
De fruitpost is bij de ingang van Nationaal
Monument Kamp Vught. De route gaat vlak
langs deze indrukwekkende plaats met
wachttorens en barakken. Daar ligt weer een
heuvel. We gaan weer ploeterend door het
zand omhoog. Op de kam van de heuvel zijn
de vele wortels op het smalle pad lastig. Bij het
afdalen moeten we over een omgevallen dikke
boomstam heen stappen. Langs het pad
groeien prachtige grote paddenstoelen en
zwammen.
Heel
aangenaam
om
zo
afwisselend te lopen, waarbij zoveel te zien is.
26 november 2016 Nijmegen Lent
De Noviomagum-Overbetuwetocht
Op weg naar de startlocatie rijden we vlak voor
Nijmegen de mist in. Het leek een prachtige
zonnige winterdag te worden. Helaas niet in dit
deel van het land. Op de tocht van Bennie Feije
en Els Vermeulen zijn 296 wandelaars
afgekomen.

Al snel lopen we over de - van de vierdaagse
bekende - Waalbrug het centrum van Nijmegen
in. Bij het plein voor Museum Valkhof slingeren
we om de marktwagens heen. Net voor de
Stevenskerk
komen
we
opnieuw
de
marktkramen tegen. De route gaat omhoog en
omlaag door het centrum en de stadsparken.
Achter ramen kijken slaperige en en verbaasde

gezichten naar de voorbijtrekkende stoet
wandelaars. Bij enkele voorbijgangers komt het
vierdaagse gevoel direct naar boven. Ze
beginnen ons aan te moedigen!
Ook bij de tweede brug over de Waal, De
Oversteek, is het uitzicht grijs. Jammer dat we
niets van al de veranderingen in de Waal zien,
waarbij een eiland is ontstaan. Aan de overkant
volgen we de beruchte Oosterhoutse dijk. Geen
oververhitting vandaag. Eerder onderkoeling
van de vochtige kou. We verlaten de dijk. Daar
liggen blijkbaar ook wandelpaden. Die
onverharde bospaden zijn heel wat mooier dan
die eindeloze dijk.
In een school is de soeppost. In de klaslokalen
zijn een fanfare en andere muziekgroepen druk
aan het oefenen. Wel gezellig, die muziek bij
de soep. Over graspaden lopen we in de buurt
van de Waal. Die zien we niet, maar het geluid
van de boten klinkt dichtbij. Zelfs op het strand
vlak langs het water zijn de boten alleen te
horen. Door de dikke mist zijn de uiteinden van
de kribben in de rivier nauwelijks te zien. Ook
de brug van de A50 is ineens vlak voor ons te
zien. Bij de grote rust staat een tent bij
museumboerderij Den Tip. De vele vrijwilligers
van het museum verzorgen ons enthousiast. Je
kunt in de tent zitten of aan de tafels in de oude
boerderij. 's Middags probeert de zon de mist
voorzichtig te verdrijven. Helaas even later wint
de mist. Na de koffiepost in een mooie molen
lopen we over verharde wegen terug naar de
startlocatie. Vandaag was het een wandeltocht
met de oren in de hoofdrol.

De laatste 5 wandeltochten
7 januari 2017
Voorhout
Tussen strandwal en strandtocht
Voor de tweede keer starten we vanuit
Voorhout. Deze keer heeft Piet Berg het
parcours gemaakt. Aan de zuidkant van
Voorhout lopen we door de Elsgeesterpolder.
We steken onder Rijnsburg en Katwijk door
naar het landgoedachtige gebied van 's Heeren
Loo. Daar vinden we de soeppost. Bij het
Coepelduin is de kennismaking met de duinen
aan de zuidkant van Noordwijk. Daarna zoeken
we even het strand op en passeren het
Noordwijkse Huis ter Duin aan de zeezijde.
Daarna trekken we echt de duinen in, meestal
over goed begaanbare schelpenpaden. We
nemen de gelegenheid om regelmatig te
genieten van de verschillende uitzichtmogelijkheden voordat we aan de rand van het
duin, in De Duinrand, van de inspanningen
kunnen bekomen.
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Na de rust trekken we opnieuw de duinen in.
Dit keer komen we door een voor een deel
bebost duingebied. We verlaten de kust niet,
voordat we nog een keer een stukje strand
hebben verkend. De route loopt vervolgens een
flink stuk door het landgoed Nieuw
Leeuwenhorst. Het is een waardevol bosgebied
op een oude strandwal. Het bos bestaat
enerzijds uit oud, parkachtig aangelegd
loofbos, anderzijds uit eikenhakhoutpercelen
met aanplant van naaldhout. Na het prachtig
gerestaureerde Dijk en Burg (nu Dijckenburg)
bereiken we de koffiepost.
Vanaf de koffiepost is het niet ver meer. In dit
deel zijn nog twee stukken onverhard. Eerst
lopen we het Sparrenlaantje, dat behoort bij het
landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Later gaan we
over een boerenlandpad, dat recent is
opengesteld bij de totstandkoming van het
wandelnetwerk Bollenstreek. Aan het einde van
het
boerenlandpad
is
de
fruitpost
ondergebracht. Daarna volgen we de 360 jaar
oude Leidsevaart, dat ooit een belangrijke route
voor de trekvaart tussen Haarlem en Leiden
was.
21 januari 2017
Barneveld
Eerste toren en molentocht
Vandaag gaat het mooie en afwisselende
WS78 parcours van parcoursbouwer Willem
Ruiter door landbouwgebieden, natuurterreinen
en bossen aan de zuidkant van Barneveld.
Vanuit de startlocatie lopen we eerst door het
centrum. We komen langs Museum Nairac en
langs de Ned. Hervormde kerk met het beeld
van Jan van Schaffelaar aan zijn voet.
Door de wijken Oldenbarnevelt en de Burcht
lopen we naar het buitengebied in de richting
Lunteren en Ede. In het begin gaan we door
een open terrein met veel asfalt en af en toe
zandwegen. Daarna komen we in het bos
gebied bij Lunteren en Ede. WS78 is vanaf
deze kant nog nooit in dit gebied geweest. Na
ruim 9 km komen we bij de soeppost in de
molen De Hoop bij Lunteren. Na deze rustpost
lopen we naar en door het Lunterse

Buurtbosch. In dit bos komen we langs de
uitkijktoren de Koepel.
Vanaf De Koepel
gaan we naar de
volgende
molen
langs het parcours
de
Doesburger
molen bij Ede.
Vandaag, tijdens
de wandeltocht is
deze molen voor
belangstellenden
te bezichtigen.
Drie
kilometer
verder ligt de grote
rust
op
het
vakantiecomplex
Bospark
Ede.
Helaas is het consumeren van de zelf
meegebrachte eetwaren hier niet toegestaan.
Na deze rust op 19,4 km gaan we richting het
Wekeromse Zand. Zoals we van WS78 kunnen
verwachten, nemen we ook deze keer een
stukje zandverstuiving in het parkoers mee. We
lopen hier een groot deel van het klompenpad,
dat door het Wekeromse Zand loopt.
De koffiepost aan de Koudhoornweg in het
buitengebied van Lunteren is nu niet ver meer.
Vanaf deze rustpost lopen we door het gebied
De Valk terug naar Barneveld. Bijna bij de
bebouwde kom van Barneveld ligt de fruitpost.
In de laatste drie kilometer komen we langs Het
Schaffelaarse Bos met het daarin gelegen
Kasteel Schaffelaar.
Na het oversteken van het treinspoor van het
kippenlijntje zijn we bijna terug op de
startlocatie.
11 februari 2017
Bilthoven
ook 20 km
Noorderparktocht
Het Noorderpark, waar we vandaag doorheen
wandelen, is een herinrichtingsgebied van
ongeveer 5900 hectare. Dit groene gebied ligt
grotendeels in het noord westelijke deel van de
gemeente De Bilt. De landbouw, de natuur en
recreatie zijn opnieuw ingericht, waarbij o.a.
boerderijen verplaatst zijn. Nieuwe fiets- en
wandelpaden zijn hierin aangelegd! Vandaag
gaan wij met parcoursbouwers Willy Griffioen
en Johan Lam
dit gebied verkennen.
Daarnaast zien we sporen uit de oorlog met
enkele forten en veel bunkers. Onderweg zijn
de vergezichten over de polders mooi.
De Noorderparktocht start vanuit de Stichtse
Cricket en Hockey Club. Al heel snel wandelen
we langs de Werkplaats Kindergemeenschap.
We komen op Landgoed Beukenburg. Aan het
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eind van het pad staat een voormalige
tuinmanswoning. In het dorpje Groenekan zien
we net over het spoor een begraafplaats. Deze
hoort bij het kerkje van fort Blauwkapel.
Vanwege het verbod om nog in kerken te
begraven is in 1811 dit kerkhof aangelegd. Een
kilometer verderop ligt fort Voordorp. Bij fort
Blauwkapel passeren we een stuwtje uit de
19de eeuw aan de linkerkant.

Door het Noorderpark (met o.a. het Gagelbos)
lopen we naar de rustpost. De koffie en
soeppost is gecombineerd. Hiervoor mogen we
molen Geesina gebruiken. Deze korenmolen is
een bovenkruier uit 1835.
De 40 km deelnemers wandelen langs fort
Ruigenhoek met het openluchtzwembad de
Kikker in de fortgracht. Langs fort de Gagel en
de Maarsseveense plassen lopen we door het
afwisselende landschap van het Noorderpark.
Langzaam komt de korenmolen "De Kraai"
dichterbij. In het dorpshuis van Westbroek is de
grote rust.
Door een ander deel van het Noorderpark
wandelen we over beton- en graspaden terug
naar de rustpost in molen Geesina. Vanuit hier
gaan alle afstanden terug naar de startlocatie.
In het dorpje Groenekan zien we het landhuis
Voordaan uit 1904. Bijna terug bij de
startlocatie lopen we langs het toegangshek
van het Verloren Kerkhof.
25 februari 2017
Ede
ook 20 en 60 km
Tweede bekendal en waardentocht
Voor het vierde achtereenvolgende jaar start
WS78 vanuit het Marnix College in Ede. Voor
de drie afstanden van 20, 40 en 60 km maken
we ook dit seizoen gebruik van drie lussen van
ongeveer 20 km, die steeds terugkeren op de
'centrale' rustpost. Deze rustpost is dit keer in
de kapschuur van de beeldentuin op het
Landgoed Quadenoord. Het gebied, waar wij
vandaag wandelen, is globaal hetzelfde als
twee seizoen terug met dien verstande, dat
parcoursbouwer Willem Ruis weer andere
paden heeft gevonden. Het accent ligt in het
Beekdal.

Vanaf de startlocatie wandelen wij tussen de
noordzijde van spoorlijn en het voormalig
Maurits kazerneterrein. Door het Hoekelumsche Bosch en een tunnel onder de A12
komen we in het Beekdal. Bij landgoed
Quadenoord zien we de eerste beken. Naast
de vele beken is dit natuurgebied bekend om
zijn vele grafheuvels.
Voor de eerste keer vandaag komen we bij de
rustpost in de kapschuur bij de beeldentuin van
landgoed
Quadenoord.
Alle
afstanden
vervolgen hun weg in zuidelijke richting van het
Beekdal.

De deelnemers aan de 20 km komen op het
verste punt langs het informatiecentrum
Renkums Beekdal. In restaurant De Beken is
nu een horecarust mogelijk.
In tegenstelling tot twee seizoenen terug gaat
de 40 km deze keer naar Wageningen. Via
Oranje Nassau's Oord, over de Wageningse
Berg en door Arboretum Belmonte lopen we
naar het centrum van Wageningen. In het
centrum kunt u in een van de vele horecagelegenheden uw horecarust nemen.
Via oude stadswallen verlaten we Wageningen.
Vervolgens gaan we langs de Nederrijn de
'waarden' in en komen langs een oude
steenfabriek. Hierna lopen we weer door
Arboretum Belmonte en over de Wageningse
Berg terug naar het Beekdal.
De 60 km wandelt als tweede lus over de
stuwwallen en het DUNO plateau naar Kasteel
Doorwerth. Na terugkomst op de rustpost bij
Quadenoord wandelt de 60 km zijn derde lus
richting Wageningen.
Vrijdag 24 maart 2017
Klarenbeek
Eerste Long Distance Walk
110 km
Vierde Kennedymars
40, 60 of 80 km
Zaterdag 25 maart 2017
Klarenbeek
De vier dorpentocht
20 of 40 km
De langste afstand, de LDW van 110 km, start
met 15 km over vooral onverharde paden. Na
een pauze gaan de volgende 15 km over
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verharde wegen. Daarbij komen de deelnemers
terug op de startlocatie in Klarenbeek en lopen
verder met de deelnemers aan de andere
nachtafstanden.
In de eerste nachtelijke lus van 20 km lopen de
wandelaars richting Wilp-Achterhoek. Bij de
Kaasboerderij Den Hoek is een rustpost.
Daarna gaan we naar buurtschap het Hooiland,
waar in het buurthuis een rustpost is ingericht.
De tweede nachtelijke lus van 20 km kenmerkt
zich door rust en stilte. De omgeving is dermate
verkeersarm dat het niet moeilijk zal zijn om het
gepiep van uilen te horen. Daarbij maken we
gebruik van een fantastische rustplaats bij
familie Koerts, waar zowel vrijwilligers als
wandelaars laaiend enthousiast over zijn.

Het dagparcours van de 20 km volgt de
dagroute tot een stukje na de ruïne van kasteel
Nijenbeek en komen na een korte doorsteek
terug bij de eerste rustpost. Daarna volgen ze
het laatste deel van het lange dagparcours.
De deelnemers, die op vrijdag gestart zijn,
volgen het complete dagparcours (110 en 80
km) of de daglus van 20 km (nachtafstand van
60 km).
Het dagparcours van 40 km gaat door Wilp,
Twello en Posterenk. Onderweg komen we
langs een kabouterdorp. We lopen door een
prachtige cultuurhistorische omgeving, de
IJssel en de ruïne van kasteel Nijenbeek. Over
een lange grasdijk en onverharde wegen lopen
we naar Wilp met zijn kenmerkende
dorpspomp. Een nieuw aangelegd klompenpad
brengt ons naar Twello. Na de horecarust in
een kas lopen we Twello in.
Ook hier volgen we een
klompenpad. De route gaat
verder over rustige wegen
richting Posterenk, wat vooral
bekend is vanwege zijn
Wilpermolen. Hier is de
volgende rustpost ingericht
voor koffie of thee.

Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur
Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan WS78
blijven bestaan!
➢ Meehelpen in Klarenbeek. Op vrijdag
24 maart (overdag en avond) en zaterdag
25 maart (nacht, ochtend en middag) is
veel te doen. Meld je aan met het formulier
op
de
website
van
WS78
bij
Kennedymars / LDW onder vrijwilligers.
Geef daarbij de dagdelen aan, die je
beschikbaar bent.
➢ Parkoerscontroleur (m/v). Een gewenste
aanvulling in de crew is die van
parkoerscontroleur. Dit zijn medewerkers
die zich ‘s zaterdags met hun mountainbike
onder de wandelaars begeven en bij
calamiteiten handelend optreden.
➢ Pijl - linten ophaler (m/v). Wandelend
achter de laatste deelnemers worden de
pijlen en linten meegenomen. Soms doet
een groepje de gehele route en soms is het
ophalen verdeeld over twee groepen.
Wie wil incidenteel of structureel, in de crew of
in het bestuur, tijdens de tocht of bij de
voorbereidingen meehelpen?

Andere mededelingen en
oproepen
In oktober 2016 zijn uit de opbrengsten van
Knorretje warme en goed zichtbare jassen voor
enkele vrijwilligers van WS78 aangeschaft.
Heb je zelf iets om door te geven of te vragen
aan de medewandelaars? Dat kan op de
website van WS78 bij Algemene info onder
Nieuws – oproepen. Nu staan hier oproepen
voor een wandelmaatje en meerijders. Bedenk
hierbij dat de informatie voor iedereen leesbaar
is en bij Google zoekresultaten zal verschijnen.
Geef je mededeling of oproep
door aan het secretariaat via
de contact - bestuur pagina
op de website van WS78.

Het bestuur en de crew van WS78
wenst alle wandelaars
prettige feestdagen,
een voorspoedig en gezond 2017
met veel wandelplezier.
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