Strand Katwijk

Door de duinen van Berkheide

Naar de kust om zand te happen aan het Katwijkse strand
Op deze winderige maar droge dag 15 juli 2021, staat de 2e toertocht 2021 voor berijders van een
scootmobiel of een handbike op het programma.
Op ons verzamelpunt bij stichting Basalt aan de Wassenaarseweg melden zich 6 personen met hun
voertuigen. Vandaag zal de rit worden begeleid door 3 ervaren begeleiders die de weg wijzen en
helpen om de rit veilig te laten verlopen.
Om 11:00 uur vertrekken we en rijden met een gemiddeld tempo van 12 km per uur richting Katwijk,
onze bestemming van vandaag.
We rijden via de Wassenaarseweg naar de Endegeesterstraatweg en gaan dan het terrein op van
landgoed Endegeest. We rijden door enkele lommerrijke dreven naar Kasteel Endegeest waarvan de
oudste vermelding dateert van 1307. Van 1641 tot 1643 verbleef de beroemde Franse filosoof Rene
Descarte op het kasteel. Op het landgoed is het het hele jaar door leuk om te wandelen, maar vooral
is het daar mooi als de vele rododendronstruiken in volle bloei staan .
We rijden voor het kasteel langs en via één van de doorgaande paden naar de uitgang waar we de
Endegeesterstraatweg oversteken en park Rhijngeest,
een mooi bospark in de gemeente Oegstgeest, in
rijden. We zijn maar even in dit eveneens leuke
wandelgebied en rijden dan over een onverhard pad en
een brug naar de Dirck van Swietenlaan. Het pad dat
wij volgen is leuk maar levert wel een probleem op
voor de berijder van een voertuig met twee kleine
wieltjes die weigeren om een iets opstaande hobbel
voor de brug te nemen waardoor de berijder tot
stilstand wordt gedwongen. Met vereende krachten
wordt het voertuig over deze hobbel gezet en kunnen
we weer verder.
Via een fietspad rijden we onder de snelweg A4 door en
komen in de buurt van park De Landskroon van
Oegstgeest. Even later zien we de Oude Rijn en volgen
de weg langs het water door de wijk met het oversteken van een paar bruggen over sloten die op de
Rijn uitwateren. Deze wijk kenmerkt zich door veel nieuwbouw langs het water.
Zodra we de hoge brug over de Rijn zijn gepasseerd komen we in Valkenburg en rijden door een leuk
open stuk met goede fietspaden, veel groen en enkele bruggen over brede sloten waarin de witte
waterlelies en de gele plompen volop aanwezig zijn.

Even later bereiken we de Hoofdstraat van Valkenburg en rijden we naar het Castellumplein. Deze
naam herinnert aan de Romeinse tijd toen de doorgaande grensweg de Limes door dit dorp liep en er
ook een versterkte vesting lag. We stoppen op dit plein bij de Hervormde kerk waarin ook het
torenmuseum is gevestigd en luisteren naar Rien die iets vertelt over de historie van Valkenburg. In dit
dorp wordt al sinds 840 een paardenmarkt gehouden en is daarmee de oudste in Nederland. Op 8
september 2021 wordt de 1075e editie gehouden (als tenminste het coronavirus geen roet in het eten
gooit).
In verband met de omvangrijke wegwerkzaamheden
voor de uitbreiding van de doorgaande weg van Leiden
naar Katwijk zijn de paden vanuit het dorp naar het
langs deze weg gelegen fietspad afgesloten en moeten
we een slingerende omweg door smalle straten, over
bruggen en fietspaden nemen om uiteindelijk weer op
het oorspronkelijke fietspad te komen.
Net voor de Molentuinweg gaan we door de tunnel onder
de N206 naar het Duinvalleipad. Op de wanden van deze
tunnel staan fraaie schilderingen. Gelet op de vele
afbeeldingen van Toekans is het niet zo moeilijk om te
raden wie de sponsor is geweest.
Net voor we de wijk Duinvallei in rijden stoppen we nog
even om te kijken naar een klein buurtje gelegen in een
bloemrijke tuin. In deze tuin staan een aantal
zogenaamde Tiny Houses waar er niet één het zelfde is. Gemeenschappelijk hebben ze wel de
overeenkomst dat ze bijzonder klein zijn.
We doorkruisen de wijk en gaan over een hoge brug naar de Cantineweg. Deze weg vormt de grens
tussen het duingebied van Berkheide en de woonwijk. Vlak langs de Cantineweg zien we de meer dan
33 meter hoge watertoren. Een van de weinige watertorens die nog in bedrijf zijn in Nederland. In het
verleden speelde deze toren een belangrijke rol in het leveren van vers drinkwater aan de gemeente
Leiden.
We verlaten de Cantineweg en gaan, na het verwijderen van een zware
slagboom, het duingebied in. We rijden over onverharde schelpenpaden en
worden al snel geconfronteerd met een steile helling waar een aantal
voertuigen wat problemen ondervindt en waarbij het nodig is om het
voertuig met zijn berijder een duwtje in de rug te geven. Gelukkig komt dit
probleem slechts 2 keer voor op het traject door de duinen. Langs het pad
zien we veel gele toortsen, een plant die in vele variëteiten in de duinen
voorkomt. Ook één van de 147 soorten van de Teunisbloem komt in dit
gebied veel voor en kleurt met zijn gele bloemen ook mede de omgeving.
Na een steile afdaling komen we op het nieuwe verharde fietspad langs het
lage duin en rijden we de Sportlaan op richting strand. We passeren de
markante Soefitempel, die vanuit het duingebied al van verre te zien is, en
uiteindelijk komen we op de Boulevard van Katwijk. We dalen af naar het
strand en stoppen voor een bezoek aan ’t Strandhuys voor een lunchpauze.
Aan de kust staat een harde noordwestenwind die mede zorgt voor een verplaatsing van een regen
aan zandkorrels. We nemen plaats op het buitenterras van deze strandtent en genieten bijna twee uur
van het uitzicht over zee en strand. Kitesurfers gaan met vliegende vaart over de golven en maken
hoge sprongen boven het water. Verder op zee liggen grote vrachtschepen te wachten tot zij het
Europoortgebied in kunnen varen om hun lading te lossen of nieuwe lading in te nemen. In het water
zijn geen zwemmers te zien en ook op het strand hebben wandelaars kennelijk geen zin om
gezandstraald te worden.
Vandaag nog geen zonnetje te zien maar ondanks de gierende wind is het in de luwte achter het glas
op het terras goed uit te houden en kunnen we op ons gemak genieten van de lunch.
De wind en de lunch maken dat we wat slaperig worden en om te voorkomen dat we een echte siësta
gaan houden, trommelt Rien ons op voor de terugreis naar Leiden.
Van deze pauze hebben enkele deelnemers gebruik gemaakt om de accu van hun voertuig op te laden
zodat zij met een gerust gevoel de terugweg kunnen afleggen.

Nadat iedereen klaar is en weer op zijn of haar voertuig zit rijden we naar de boulevard, waar we
direct weer geconfronteerd worden met de nog altijd op volle kracht blazende wind. Toch willen we nog
wat meer van dit vissersdorp zien en rijden we over de boulevard tot het witte kerkje waar we dan de
beschutting van de woonwijk opzoeken en draaien in oostelijke richting. Ja dat voelt al direct een stuk
aangenamer. Mede door de wind in de rug gaat de snelheid omhoog en zijn we na luttele minuten weer
aan de rand van de duinen. We volgen nu het verharde pad langs de duinen tot we bij de Cantineweg
komen. We volgen deze weg en rijden naar het tunneltje onder de N206 waar we ook op de heenweg
door zijn gekomen.
Nu nemen we een andere weg terug richting Leiden en
volgende Molentuinweg en de
Sandtlaan. Na de brug over de Rijn gaan we weer naar de
oever van de Rijn en volgen deze langs de mooie woonwijk
waar veel tuinen liggen met een grote variatie aan
bloeiende bloemen. Ook hier is het genieten als je je ogen
de kost geeft tenminste. Tot de afslag naar Rijnsburg en
Oegstgeest is het nog rustig op de weg en fietspad. Zodra
we op de doorgaande weg naar Oegstgeest komen wordt
het een stuk drukker en hebben we nogal wat oponthoud
omdat er op de met verkeerslichten uitgeruste kruisingen
slechts enkele fietsers tegelijk door kunnen voor het licht
weer op rood springt. Dat betekent dat er na elke kruising
een tijd moet worden gewacht op de komst van de volgende golf. Om het even wat rustiger te hebben
rijden we door een paar stille straten tot we op de Rijnsburgerweg komen. Het laatste stuk is dan weer
rustig. We rijden over de Nachtgaallaan en zien op een grote weide staande paal met een ooievaarsnest, één van de ooievaars, druk in de weer om de jonge vogels in het nest te voeden. Aan het eind
van de Nachtgaallaan knijpen we bij de Wassenaarseweg in de remmen en zit deze trip er op.
We nemen afscheid van de deelnemers en hopen elkaar weer te zien bij de volgende rit op donderdag
29 juli. We gaan dan een tocht maken door de Boterhuispolder bij Leiderdorp en door Oud Ade en
Rijpwetering. Aanmelden voor deze rit is gewenst.
Rien.

