30 juni 2019

Start/Finish:
eetcafé ”De Remise”,
Provincialeweg 60,
1561 KN Krommenie.
Tel.: 075 – 640 10 59
Inschrijving: 09.30 – 10.30 uur.

Hier zie je bij het passeren van de Julianabrug de molens al aan je linkerhand staan.
Als je wilt, kun je de Zaanse Schans
bezichtigen en de nodige Zaanse historie
bewonderen. Let op! Je kunt je motor
alleen -tegen betaling- parkeren op de
algemene parkeerplaats.

Waar voorheen het NS station was van
Krommenie is nu dit eetcafé gevestigd, dat
de startlocatie is van onze Regiorit NoordWest. Het station heeft men verplaatst,
maar dit horeca gebouw is op z’n oude stek
gebleven.
We vervolgen de route richting het dorpje
Neck, dat onder de gemeente Wormerland
valt en waar we wat boerderijen passeren.
Via Zuidoostbeemster, Kwadijk, Middelie,
gaat onze route langs de rand van het
Markermeer. Voor een mooi uitzicht over
het meer zul je even een stopplaatsje
moeten zoeken.
Na het nuttigen en bijkletsen over alles en
nog wat gaat de rit van start. Hij zal ons
door een deel van Noord-Holland brengen
en ons het mooie landschap doen
bewonderen. We gaan van start richting de
Zaanse Schans, Zaandijk.

Na het passeren van Schardam en Scharwoude kom je in de plaats Hoorn. Hier is
genoeg horeca om wat te nuttigen. Je kunt
er ook de nodige oudheden bezichtigen.

Een mooie plaats met veel oude gebouwen
en niet te vergeten de kerk, centraal op het
plein. Even een terrasje voor een hapje en
een drankje??

Via Sint Maarten, Tuitjehorn, passeren we
Waarland, op weg naar Rustenburg. Via
Driehuizen gaan we langs Oost-Graftdijk
langs het Noordhollands-Kanaal en rijden
we langs het plaatsje Spijkerboor. Ook hier
een leuke horeca plek langs het water.

We vervolgen onze weg naar Schellinkhout
en Oosterleek om vervolgens af te buigen
naar Westwoud en daarna verlaten we de
rand van het meer.

We vervolgen de rit voor het laatste deel
van onze route via Oostknollendam. We
pakken nog een stukje van de Zaanbocht
mee in Wormerveer. Hier kun je nog een
lekker ijsje pakken bij “Hemels“.

Het eindpunt nadert en we komen via een
stukje door Krommenie weer bij onze
startlocatie van vanochtend, waar je nog
gelegenheid hebt om even na te praten
over de verreden rit.

Namens de Toercommissie,
Marco Ravensbergen,
Toercommissaris Noord-West.
We kruisen de A7 bij Abbekerk en gaan
richting via een mooi stukje landschap naar
Kolhorn. Kolhorn is ook een bekende stop
voor de fietstoer de “Ronde van NoordHolland”. Hierna vervolgen we de route
naar de oude plaats Schagen.

