We starten de tourrit van 1 oktober, vanaf de OudLoosdrechtsedijk 20, in Loosdrecht. Let op je snelheid: er staan
camera’s op de dijk.
Na de koffie en de verse gevulde koeken, stappen we op om het
wonderschone plassengebied te gaan verkennen.
Loosdrecht is een dorp in de gemeente Wijdemeren en ligt aan de Loosdrechtse Plassen. Deze
plassen zijn in de 16e eeuw uit veengebied, door turfwinning ontstaan. Loosdrecht is erg geliefd bij
watersporters want, zonder aparte vaarwegen te bevaren, zijn alle zeven plassen bereikbaar.
Verder is Loosdrecht bekend vanwege het Loosdrechts porselein.
Dit hoogwaardige porselein werd hier geproduceerd van 1774-1784 als werkgelegenheidsproject van
dominee Joannes de Mol.
Via Breukelen komen wij in Nieuwersluis. Hier staat de Koning Willem III
kazerne, die lange tijd een militaire strafinrichting voor de krijgsmacht was. In
1997 is de gevangenis overgedragen aan Justitie, waarna er nog twee jaar
celruimte werd gehuurd. Sinds 1999 is het een gevangenis voor vrouwen. In
tegenstelling tot het zware regime onder militair gezag, schijnt internering er
niet tegen te vallen, aldus een berichtje van een gestrafte vrouw op internet. Ze omschreef haar
verblijf daar in haast lovende bewoordingen.
Via o.a. Harmelen, IJsselstein en Lopik komen we aan in Haastrecht waar we voor een heerlijke lunch
stoppen bij “Over de brug” aan de Veerlaan 1.

Na de lunch vervolgen wij onze weg richting Oudewater. Deze stad heeft een
Heksenwaag die tegenwoordig een toeristische attractie is. Bezoekers krijgen er een
‘Certificaet van Weginghe’ waarop staat dat de gewogene niet te licht bevonden is
en dus geen heks is.
Verder is Oudewater bekend vanwege het beeld van Swiebertje.

Via o.a. Woerdense Verlaat en Abcoude komen we in Weesp aan.
Vanwege het schone Vechtwater ontstond aan het einde van de middeleeuwen hier een enorme
bierbrouwindustrie en vrij snel daarna kwamen de jeneverstokerijen naar de stad.
Omdat motorrijden en alcohol niet goed samen gaan kunnen we beter bij Nelis’ IJssalon aan de
Slijkstraat 41, een ijsje halen.

Via Muiden en Nederhorst den Berg komen we weer terug in Oud Loosdrecht.

