
Bentwoudtocht – zaterdag 21 januari 2023 
Parkoersbouwer: Auke Jansma 

Start: ARV Ilion, Van der Hagenstraat 36, 2722 NT Zoetermeer. 
Openbaar Vervoer: Station Lansingerland-Zoetermeer is gelegen tussen Utrecht en Den 
Haag, daarna staan er pijlen naar de start. 

Parkeren: Parkeerterrein bij de startlocatie. 

De route van de 40 km gaat 2 keer door een hondenlosloopgebied, de 20 km route 1 keer. In de 
routebeschrijving is te zien waar. 

Wandeltocht vanuit Zoetermeer 
Vandaag starten we vanuit ARV Ilion. We lopen eerst over een onverhard pad langs de HSL spoorlijn. 
Zoetermeer is een gemeente en stad in de provincie Zuid Holland in de provincie Zuid Holland in Nederland. 
In de 13e eeuw bleek er al sprake te zijn van bewoning aan de Dorpsstraat Nederland. 

Vervolgens krijgen we een mooie route voorgeschoteld door het Bentwoud. Daar waar mogelijk heeft Auke 
gekozen voor onverharde paden. We slingeren hier echt door het Bentwoud om vervolgens uit te komen in 
Benthuizen. Daar is de soep/koffiepost. 

Al snel daarna is de splitsing tussen de 20 en de 40 km afstand. 20 km-lopers gaan RA en 40 km-lopers gaan 
dan in de richting van Hazerswoude-Dorp. Nog voor Hazerswoude Dorp gaan we LA en lopen over een pad 
tussen de weilanden van een boer door. Vervolgens gaan we RA en lopen over een onverhard pad en gaan 
over een hek en lopen tussen de koeien door over een weiland in Noordelijke richting. 

We vinden hier de Vogelkijkhut De Tureluur, waar vogelspotters uit kunnen kijken over de weilanden. Daarna 
lopen we langs de plaatsen waar 7 molens hebben gestaan, die gebruikt zijn voor de Hazerswoudsche 
Droogmakerij. Ze staan bij de Westvaart. 
De Hazerswoudsche Droogmakerij behoort tot de diepste polders van Nederland. Het waterpeil voorbij de 
laatste paal/molen ligt bijna 6 meter onder NAP. 

Er was een 3540 hectare grote waterplas. De dorpen Hazerswoude en Benthuizen staken als schiereilanden 
uit boven dit meer. Lang daarvoor waren het welvarende dorpen, rijk geworden door hun eigen grond als turf, 
destijds brandstof te verkopen. Een meer van 4 à 5 meter diep bleef over. Waar voorheen de molens hebben 
gestaan, zijn nu 7 meerpalen aangebracht. Op de meerpalen staan grote nummers aangegeven, waardoor u 
kunt zien waar de molens hebben gestaan. 

We lopen langs een sluis die alleen nog maar wordt gebruikt om het waterniveau te regelen. We wandelen 
verder over de dijk tot vlak voor de N11, er is gekozen voor een onverhard pad dat langs het water loopt.  

We lopen langs de Gemeneweg en zien de Rooie Wip, officieel heet deze molen de Gemenewegsemolen, 
vernoemd naar de Gemenewegsepolder die hij vanaf 1639 bemaalde. In de volksmond wordt hij de Rooie Wip 
genoemd, gebaseerd op de kleur en het type molen: de rode wipmolen. Deze molen dateert uit 1639 en is het 
op één na oudste molentype in ons land, als verbetering van de standerdmolen. Het hele bovenhuis is 
draaibaar om zoveel mogelijk wind te vangen. Bij harde wind kan de molen gaan schudden, wat vroeger 
‘wippen’ werd genoemd. Vandaar de naam wipmolen. 

We lopen door tot de Horecarust bij Jeu de Boer. Echt een leuke horecagelegenheid om even te zitten. 
Daarna duiken we weer de weilanden in en gaan naar het centrum van Hazerswoude Dorp. 

Ongeveer 50 jaar na Chr. bouwen de Romeinen nederzettingen langs de Rijn. Zo ook in Hazerswoude. 
Wanneer Hazerswoude precies is ontstaan, is niet met zekerheid te zeggen. Het staat wel vast dat 
Hazerswoude in 1281 al als ambacht bestaat. De boeren hogen hun landerijen op met bagger en leggen 
dijken aan. Een grasmat van afgestoken graszoden moet de dijk beschermen. In 1514 kent Hazerswoude een 
licht economische opleving, door het weven van kaasdoeken. Ook de agrarische sector kent een opleving 
door het kweken van elzen. De kwekerijen vestigen zich op de nog niet uitgeveende landen langs de Voorweg 
en de Loete. In 1759 wordt het water weggemalen met behulp van molens. 

De route gaat verder naar het Bentwoud, en slingert er weer dwars doorheen, u zult verrast zijn dat er nog 
zoveel mooie onverharde paden te vinden zijn in het westen. We komen aan bij de koffiepost en kunnen daar 
buiten even genieten van de koffie of andere drankjes. We vervolgen samen met de wandelaars op de 20 km 
de route door het iets meer parkachtig ingerichte Bentwoud, ook hier is het mooi. We hebben een fruitpost 
gevonden in de Tas. WS78-ers mogen er achter de bar staan om u nog van consumpties te kunnen voorzien. 
Daarna lopen we weer door het Bentwoud en gaan waar mogelijk over de onverharde paden langs het 
Heemkanaal. Dan staan we ineens weer bij de Finish bij Ilion in Zoetermeer.  



Gedecoreerden 
Kees Koelewijn 
voor 6000 km; 

Knorretje bracht 
in Dieren 45,00 

Euro op.  

Cijfers: In Dieren waren er 
400 wandelaars. Wilt u 

meer statistieken 
bekijken? Kijk dan even 

op onze site onder 
informatie  

Jarig 
Vandaag zijn Jan 

Roesink en Bert 
Vos jarig 

Vorige wandeltocht 
De route vanuit Dieren was een mooie. We liepen langs Landgoed Avegoor en later langs de IJssel. Bij de 
soeppost was het een gezellige drukte als vanouds. Daarna mochten we de zijkant van kasteel Middachten 
bekijken. Daarna liepen we over Landgoed Rhederoord, een historische buitenplaats bij De Steeg. Vervolgens 
liepen we door het mooie Smitsbos en later weer door de bossen van Middachter.  

Bij de start in Dieren was de grote rust en daarna mochten we door het mooie Smitsbos en later weer door de 
bossen van Middachten. Het Sterrenbos met de Carolinaberg en de Prins Willemberg en later de 
Rouwenberg. Echt leuk om weer eens heuvel op en af te kunnen lopen.  

Opnieuw door het Smitsbos, uitzicht op Buitenplaats Rhederoord, door de Steeg en uitzicht op de voorzijde 
van Kasteel Middachten, helaas tegenlicht, maar wel mooi om te zien. En vervolgens vrij gericht terug naar de 
start met een klein ommetje na Ellecom en terug door het Carolinapark naar de start. 

Volgende wandeltocht 
Neder-Rijn tocht – 11 februari 2023, Het Omnibus, Pallas Atheneplein 2 Arnhem. 

Openbaar Vervoer: Station Arnhem-Zuid, ligt aan de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Na de uitgang trappetjes af 
en RA, vanaf hier wordt de startplaats met pijlen aangegeven. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Parkeren : Bij het NS station en of in de wijken. 

Vooruitblik Arnhem-zuid 
De start is in MFC De Omnibus, Pallas Atheneplein 2 te Arnhem. Van hieruit gaan wij door de nieuwe wijken 
van Schuytgraaf naar het landelijk gebied van de Betuwe. De Betuwe ook wel de fruittuin van Nederland 
genoemd. Even later lopen wij via een klompenpas de uiterwaarden van de Neder-Rijn in. Wij wandelen langs 
de Stuw-en sluizencomplex bij Driel. Deze stuw regelt met nog 2 andere sluizen in de Neder-Rijn een groot 
deel van de waterhuishouding van Nederland. Na 8.7 kilometer bereiken wij de soeppost. 

Na de soeppost wandelen de 40 en 20 kilometer wandelaars nog even gezamenlijk op, waarna de 20 km-
lopers via de brug bij Heteren richting Doorwerth wandelen. De 40 km-lopers vervolgen hun tocht door de 
uiterwaarden van Heteren en varen via het Lexkes veer naar Wageningen. Daar lopen wij via de uiterwaarden 
naar het Belmonte Arboretum, waar de grote rust is bij het Fletcher hotel. Wij vervolgen onze tocht door het 
landgoed Oranje Nassauoord en nog een stukje natuurgebied in de uiterwaarden bij Renkum. Na het 
passeren van de A50 wandelen wij samen op met de 20 km-wandelaars naar kasteel Doorwerth, waar alle 
wandelaars gebruik kunnen maken van een grote rust. 

We verlaten deze rust en via de Veluwezoom wandelen wij over bospaden door landgoed Duno en bereiken 
het voet/wandelveer tussen Driel en Oosterbeek. Wij steken de Neder-Rijn over en bereiken aan de rijndijk de 
koffie/fruitpost. Daarna wandelen wij via de wijk Schuytgraaf naar onze start locatie. Wij wensen u een mooie 
wandeltocht. 

Lustrum 
Op 22 april vieren we ons 45-jarig bestaan. Het wordt een feestelijke dag met een speciale jubileumtocht en 
afsluitend voor de leden een koud/warm buffet. Op die dag is het mogelijk om 4 afstanden te lopen. Naast de 
standaard afstanden van 40 km en 20 km zijn er ook 2 extra afstanden aan toegevoegd.  Een wandeling van 9 
en 45 km. De afstand van 9 km vanwege het 9e lustrum en 45 km omdat we 45 jaar bestaan! 

Deelname aan de tocht en/of het buffet is voor leden gratis wanneer men zich aanmeldt uiterlijk zaterdag 11 
maart. Aanmelden kan via email ws78.info@gmail.com onder vermelding van “Lustrumtocht en/of buffet”. Voor 
de tocht is digitaal inschrijven op de site dan niet nodig. Na die datum is het nog wel mogelijk om je aan te 
melden voor de wandeling, maar dan is het voor de gebruikelijke kosten, via voorinschrijven digitaal of op de 
dag zelf. 

Website 
Onze webmaster ontvangt graag foto- of gewone verslagen van de tochten! We stellen het erg op prijs 
wanneer deze gedeeld worden met de leden. Ze worden dan geplaatst op de website. Voor een kijkje zie 
vorige tochten. 

Crew 
We zijn blij dat we op dit moment voldoende vrijwilligers hebben! Maar er blijft altijd ruimte voor leden die hun 
steentje bij willen dragen. Hebt u belangstelling, laat het ons weten! We werken graag nieuwe mensen in 
zodat we ook in de toekomst mooie en sportieve wandeltochten kunnen blijven organiseren! 


