Openingsrit op 19 maart 2017.
Onze openingsrit gaan we dit jaar rijden in de omgeving van Delft, weer eens iets heel anders dan we
gewend zijn. We hebben daar ook een paar enthousiaste leden J. Verboon en L. Looije en zij hebben
de leiding van deze rit.
Inspannen doen we bij Dalsem BV Kassenbouwbedrijf, Woudseweg 9 2635CG Den Hoorn.
Slechts 1 min gelegen vanaf A4 Afslag Schipluiden.
Route van de rit: Vanaf het Dalsem terrein gaan we door het dorpje Den Hoorn (hier woont o.a.
IJsbrand Chardon) op weg naar het oude kassengebied van SION , de meeste kassen zijn weg en er
worden nu volop nieuwe huizen gebouwd. Via Sion rijden we naar het Haantje ook een oud
kassengebied, we gaan dan langs het oude kantoor van de “ Koninklijke Gist en Spiritusfabriek “ wat
nu DSM is en welke je nog altijd vaak ruikt in Delft. Vanuit hier heb je al een mooi uitzicht op het
oude Delft met de Grote Kerk die er nadrukkelijk bovenuit steekt. Vanaf hier gaan we richting het
Agnetapark 1884 , het eerste tuindorp van Nederland, bestemd voor de arbeiders van de gist. Via het
oude Delft pakken we wat grachten en rijden we de koetsen langs of over de Markt. Via de
Koepoortbrug verlaten we de stad op weg naar het natuurgebied “de Delftse hout”. Via de
tweemolenentjes kade komen we op de Noordeindseweg waar we bij P5 de eerste stop houden. Dan
rijden we door naar Delfgauw en rijden we de Zuideindseweg af naar Oude Leede. Net voor de
Ackerdijkse plassen hebben we een doorkijk over de polder op de luchthaven Rotterdam/ the Hague
met op de achtergrond de skyline van Rotterdam. We vervolgen onze weg langs de A13 en gaan deze
onder-door middels een fietstunnel. We gaan dan bij de Zweth de Schie over en zijn terug in Midden Delfland. We vervolgen onze route in de gemaakte natuurgebieden rondom Schiedam-Kethel en
houden een 2e stop bij de VOF Verboon , lid van onze vereniging en mede organisator van deze rit.
Oostveenseweg17, Schipluiden. Ca.65 min reistijd. Hiervandaan gaan we door de natuur langs de
verdiept aangelegen nieuwe A4 ( bouw heeft meer dan 50 jr geduurd) door de natuur terug naar den
Hoorn..
Na het laatste stuk terug naar de inspanplaats wacht ons weer een
hapje en een drankje van onze catering. Alles over de harde weg.
Route naar Dalsem, Woudseweg 9, 2635 CG Den Hoorn. Vanaf de A 4
afrit 13 Den Hoorn. Steeds rechts aanhouden ri. Den Hoorn, eerst de
N468 en dan de N 223, dit is de Woudseweg al. Na 1 km bent u er al.
Inschrijven vanaf 9.00 uur, start om 10.30 uur en einde rit rond 15.30
uur.
Kosten 10 euro per aanspanning met 2 personen en bij meer personen
2.50 p.p. extra. Niet-leden zijn welkom maar betalen dubbel tarief.
Statiegeld bordje is 10 euro.
Inschrijven kan via de website of door te bellen naar Henk Nagel,
06-51414744.

