Fietsend door Midden West Nederland

Met dank aan de VOC – 44 km Oud Zuilen

Schieten op glas – 34 km Gorinchem

Het is 1765 en het is druk op de hobbelige wegen langs
de Vecht. Er wordt verwoed gebouwd aan ‘buitens’. De
één nog mooier en groter dan de ander. De
opdrachtgevers zijn door de VOC rijk geworden
Amsterdammers, die de stad ’s zomers willen
ontvluchten. De lusthoven dienen om te genieten maar
ook om te imponeren! Nu, bijna vier eeuwen later
imponeren ze nog steeds, de statige buitenhuizen met
bijbehorende tuinen, theekoepels en prieeltjes.

Als zonnekoning Lodewijk de XIV Nederland binnenvalt,
wordt er snel een geïmproviseerde verdedigingstechniek
opgezet. De Hollanders laten delen van het land onder
water lopen om de oprukkende Fransen te stoppen. De
Natie overleeft en de Hollandse waterlinie is geboren. En
zo was het en zo maakt u het mee. Een tocht door een
waterrijk gebied met vestingstadjes, forten,
verdedigingswerken en adellijk glas het “Royal Leerdam”.

Begin- en eindpunt:
Slot Zuylen, Toernooiveld 1, Oud-Zuilen

Begin- en eindpunt:
Parkeerplaats aan de Waal bij Fort Vuren, Waaldijk 29a,
Vuren

Fruit en folklore – 49 km Montfoort

De kust en te keur – 41 km Velsen

U fietst afwisselend door mooie natuur en monumentale
dorpen. En net als u zich de `eenzame fietser’ dreigt te
gaan voelen, nadert er weer een levendige pleisterplaats.
Onderweg veel uitnodigende plekjes langs het water om
te mijmeren over het leven. Vanaf de Lekdijk heeft u mooi
zicht op de voorbijvarende vrachtschepen. Het fietspad,
dat langs de achtertuinen van Uitweg loopt, is uniek. U
krijgt een kijkje in het leven dat zich daar afspeelt. Alsof
de tijd heeft stilgestaan. Overal langs de route is vers fruit
te koop en terwijl u fietst houdt AbelLife u op de hoogte
van leuke weetjes en anekdotes.

Rust in de duinen waar u kennis maakt met vrolijke vogels,
kleurige planten, wandelende duinen en bunkers, die als
pionnen uit een schaakspel staan opgesteld. Rumoer in de
vissershaven waar vissersboten verse lading komen
brengen. Verser kunt u uw visje niet eten. Bedrijvigheid op
het Noordzeekanaal waar veerboten, vrachtschepen en
cruiseschepen af en aan varen. De imponerende skyline
van de Hoogovens. Slingerend over de zeesluizen en
varen met een pontje over het Noordzeekanaal.

Begin- en eindpunt:
Stadskasteel Montfoort, Kasteelplein 1, Montfoort

Begin- en eindpunt:
Pontplein, Velsen Zuid

