Tweede tussen strandwal en strandtocht
Voorhout – zaterdag 5 oktober 2019
Parkoersbouwer: Auke Jansma
Start: HCR Boerhaave, Herenstraat 57, 2215 KE Voorhout
Openbaar Vervoer: Station Voorhout ligt aan de spoorlijn tussen Leiden en
Haarlem. De startlocatie ligt op ca. 150 m afstand van het station. Vanaf het station is de route gepijld naar
de start.
Auto: A4 (Amsterdam – Den Haag), A44 ri Den Haag, Afslag 4 ri Warmond, daarna gepijld naar de start.
Parkeren kunt u bij het station van Voorhout.
Consumpties Horecagelegenheid: Van restaurant Zonneweelde hebben we de volgende voorwaarde
gekregen: voor onze wandelaars is het niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen. Doe dat svp niet,
want het wordt niet op prijs gesteld.
Vandaag al weer de eerste wandeltocht van onze 42e Winterserie (2019 – 2020). Afgelopen zomer zijn alle
wandeltochten voorgelopen, bekeken en gecontroleerd, het zijn tien wandeltochten geworden met een heel
divers karakter, echt mooi om te lopen. Kortom u bent het hele seizoen van harte welkom om deel te nemen
aan onze wandeltochten. Alleen de wandeltocht vanuit Breukelen heeft 40 km-route, de overige
wandeltochten hebben 2 afstanden, nl 20 en 40 km.
De route van vandaag is gebaseerd op de route van Piet Berg van 7 januari 2017. Door de winterse
omstandigheden op de wegen bleef het aantal deelnemers die dag steken op 102. Reden om de route
nogmaals aan te bieden. Om dit keer ook een 20 km aan te bieden is de route op een aantal punten
aangepast.
Vanuit de start lopen we eerst langs het Boerhaavehuis uit de 17e eeuw. Het Boerhaavehuis is steeds
bewoond door predikanten van de Protestantse Gemeente Voorhout, in de volksmond Kleine Kerk genoemd.
De huidige predikant is de 37e bewoner. Het Boerhaavehuis is vernoemd naar de in de pastorie geboren
wetenschapper Herman Boerhaave, directeur van de Hortus Botanicus in Leiden, hoogleraar en later Rector
Magnificus van de Universiteit Leiden. De tuin is sinds 1994 ingericht in de stijl van de Hollandse
Renaissance.
Na het verlaten van het dorp Voorhout lopen we een aantal kilometers door de Elsgeesterpolder. Deze polder
is een open graslandpolder in het overgangsgebied van strandvlakte naar het vroegere mondingsgebied van
de Rijn. Via een (niet te vermijden) stuk langs een doorgaande weg, en een WS-waardig grasdijkje, bereiken
we het landgoedachtige woonzorgpark ’s Heeren Loo. Hiervandaan lopen we dwars door het historische
centrum van Noordwijk-Binnen naar de soeppost.
Bij de soep/koffiepost is het mogelijk een bloemetje uit te zoeken. Het zal afgeleverd woren bij de start.
Na de soeppost gaan de 40 km lopers richting Noordwijk aan Zee. We passeren onder andere de watertoren
en het bekende hotel Huis ter Duin. Op de boulevard lopen we langs een standbeeld van koningin
Wilhelmina. Dit standbeeld staat op de plaats waar zij, op 7 april 1940 de in Noordwijk gelegerde troepen
inspecteerde.
Kort daarna trekken we de duinen in, meestal over goed begaanbare schelpenpaden, soms over zandpaden.
We nemen de gelegenheid om regelmatig te genieten van de verschillende uitzichtmogelijkheden. Net buiten
het duingebied kunnen we bekomen van de inspanningen bij de grote rust in restaurant Zonneweelde.
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 een stukje strand hebben verkend.
Nadat we de duinen achter ons hebben gelaten doorkruisen we een gebied, behorende bij Noordwijkerhout,
dat we kennen als de geestgronden, afgezande oude duinen, die geschikt bleken voor de bloembollencultuur.
Net voor de koffiepost krijgen we al een voorproefje van het landgoed Nieuw Leeuwenhorst.

Na de koffiepost gaat de route 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. Daarna lopen we door het aangrenzende
landgoed Klein Leeuwenhorst.
Later gaan we over een boerenlandpad, dat 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, die ooit een belangrijke route voor de trekvaart tussen Haarlem en Leiden was.
Cijfers: Het totaal aantal deelnemers vorig jaar was: 4529 wandelaars. In Klarenbeek waren er 778
wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site onder informatie.
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Vanuit het achter de duinen gelegen Voorhout
Heeft Auke voor ons een schitterende tocht
gebouwd
En ons Knorretje klein
Zou Knorretje niet zijn
Als het bij de binnenkomst zijn pootje niet ophoudt

Giny Andringa en Peter Romijn.Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Terugblik
De vorige wandeltocht zijn we gestart vanuit Klarenbeek met 20, 40, 60, 80 en 110 km. De route was van
Johan Hertgers, die erg veel werk heeft gehad tijdens alle voorbereidingen van deze tocht en op de dag zelf.
Wij willen langs deze weg alle vrijwilligers die van deze tocht een enorm succes hebben gemaakt bedanken.
Helaas is het de laatste keer dat WS78 dit evenement heeft georganiseerd. De volgende wandeltochten
vanuit Klarenbeek zullen worden georganiseerd door MFC Klarenbeek. Veel vrijwilligers die dit evenement
mede mogelijk hebben gemaakt zullen volgend jaar ook weer paraat staan. Johan Hertgers blijft betrokken
bij de LDW/Kennedymars vanuit Klarenbeek. Heel veel succes met de hiernavolgende tochten vanuit
Klarenbeek.
Volgende wandeltocht
Rondom de slag om de Mookerheide – 19 oktober 2019, Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5,
6584 BD Molenhoek.
Openbaar Vervoer: Station Mook-Molenhoek ligt aan de spoorlijn Nijmegen – Roermond. Vanaf het station
is de route naar de start gepijld en ligt op een afstand van ca. 600 m.
Auto: A73 (Nijmegen - Venlo), Afslag 3 ri. Malden, N271 ri Malden, daarna gepijld naar de start.
Parkeren kunt u bij het station van Mook Molenhoek.
Vooruitblik
Onze volgende wandeltocht organiseren wij vanuit Molenhoek, onze eerste tocht vanuit de provincie
Limburg. Erik heeft voor ons een mooie afwisselende route bedacht. Vanuit Molenhoek lopen gaan we naar
de andere zijde van het spoor en lopen al vrij snel de natuur in, we gaan langs jachtslot de Mookerheide.
We wandelen in de richting van Groesbeek. Erik heeft voor ons weer mooie paden en paadjes gevonden
waar we over kunnen wandelen. Onze Soep-/koffiepost ligt voorbij Groesbeek bij een particulier in De
Horst. Daarna lopen we weer verder en gaan door akkerbouwgebied, het plaatsje Breedeweg. We gaan
vlak langs de Sint Jansberg, het zal u dan ook niet verbazen dat we weer aardig zullen moeten klimmen en
dalen. Vervolgens komen we langs de bovenste Plasmolen, echt leuk om even te bekijken. Later gaan we
door Plasmolen, langs Mookerplas Leisurelands, door Milsbeek en dan naar de Horecarust bij SV
Milsbeek. Daarna krijgen we een stevige klim voor de Sint Jansberg en lopen door de bossen en krijgen
dan weer mooie paden door het landschap bij het plaatsje Grafwegen.
Al genietend van deze omgeving gaan we ook nog door natuurgebied de Bruuk, een mooi stukje
bossen.We gaan dan door naar de koffiepost in De Horst en dan zijn we al weer toe aan onze laatste 10
kilometers. We lopen door Groesbeek, bekend van de 4-daagse van Nijmegen. Daarna lopen we over de
Mookerheide, het is hier prachtig. Voor de fruitpost gaan we nog even door Mook en al snel weer over de
Mookerheide en dan zit het er alweer bijna op. Bij onze finisch kunnen we weer heerlijk even een
consumptie nemen om daarna weer naar huis te kunnen gaan.

