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WELKOM
bij Pon Dealer Naarden, onze gastheer aan het begin van deze Najaarsrit en welkom in Gooi & Vecht, een
prachtig en afwisselend geheel met volop waterrecreatie, bossen, heide, culturele schatten, bekende en
onbekende musea en gezellige steden, stadjes en dorpjes.
De rit gaat door Naarden, Weesp, Ankeveen, Vreeland, Loenen aan de Vecht, Loosdrecht, Hilversum, Laren
en Huizen. 
 
De rit is genummerd van 1 t/m 99 en de lengte van deze Najaarsrit is ongeveer 75 km.

In de witte kaders staan mogelijkheden tot een lunch of mogelijkheden tot bezichtigingen aangegeven.
In de blauwe kaders wordt een kleine uitleg gegeven over een te bezoeken gelegenheid.  Het is verstandig
vooraf deze uitleg te lezen en een keuze te maken uit de te bezichtigen gelegenheden, vooral omdat som
mige aan het eind van de rit staan. Dit geldt met name voor Zonnestraal (Hilversum) en Singer (Laren).
 

Lunch.
In het rittenboek is een aantal lunchmogelijkheden aangegeven, zonder dat er afspraken zijn gemaakt met
de desbetreffende gelegenheden. De rit voert door diverse stadjes, dus er zijn, naast de aangegeven eetge
legenheden, mogelijkheden genoeg voor een lunch.
 

Haven van Huizen.
De rit eindigt bij de "Haven van Huizen". Achterop dit rittenboek vindt u het buffet.
 

ALLE SPONSOREN HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE AAN DEZE RIT DOOR GOOI EN VECHTSTREEK.

CABRIOcare CABRIOcarecabriocare logo.indd   1 31-03-2009   09:07:59

Pon Dealer Naarden - Hilversum
www.pondealer.nl

Van den Hoven-Huizen

Het deelnemen aan deze Najaarsrit is op eigen risico. De organisatie neemt geen verantwoording op zich
met betrekking tot calamiteiten die zich kunnen voordoen of enigerlei schade.
De organisatie gaat er ook van uit dat uw voertuig is verzekerd.
 

We wensen u een mooie rit en treffen elkaar weer in de "Haven van Huizen".
George (0626142505)  Peter (0654356381)

Met dank aan Mara van Grondelle,Diederick Fischer, Jan en Edith
Duim.
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1. Bij verlaten parkeerplaats Pon rechtsaf.

2. Rechtsaf.

3.  Daarna rechtsaf (Bord Gooimeer Zuid). Energiestraat.Na enige tijd ziet u aan de rechterkant Cabrio
care, een van de sponsoren.

4. Tweede weg rechts. (Bronsstraat)

5. Eind van de weg linksaf. (Amsterdamsestraatweg)

6. Eerste weg rechts, brug over.(Meerstraat)

7. Bij rotonde rechtdoor, tweede afslag. (Burg. Jur. Visserlaan)

8. Bij stoplichten linksaf.(Rijksweg)

9. Bij volgende stoplichten rechtdoor.

10. Bij rotonde tweede afslag, richting Naarden Vesting.(Amersfoortsestraatweg)

11. De weg vervolgen tot u over de brug vestingstad Naarden binnenrijdt. (Kap. C. Meijerweg)

12. Weg vervolgen tot in de vesting over de brug.

NAARDEN.
Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden van Europa en
vooral beroemd om zijn unieke stervorm. De vesting heeft zes bastions,
een dubbele omwalling en een dubbele grachtengordel. De vesting
is onderdeel van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Binnen de vesting
zijn de Grote Kerk en het Stadhuis de publiekstrekkers.
De Grote Kerk werd in 1440 voltooid en is een zeldzaam cultuurmo
nument door de plafondschilderingen van Bijbelse scenes. Op Goede
Vrijdag vindt in de kerk de fameuze jaarlijkse uitvoering van de Matt
haus Passion plaats.
Vandaag is de laatste mogelijkheid dit jaar om de kerk van binnen te
bezichtigen. (N.B. Openingstijd 13.30 uur)
Het Stadhuis dateert uit 1601 en is een voorbeeld van de Hollandse
renaissancestijl. Kenmerkend aan het gebouw is de dubbele trapge
vel.
Veel winkels zijn op zondag open en dus een uitgelezen mogelijk
heid om door de straatjes en winkels te dwalen in deze bijzondere
stad.

VESTINGMUSEUM NAARDEN.
Het museum werd in 1955 opgericht. Na diverse uitbreidingen werd
in 2004 een begin gemaakt een gehele vernieuwing van de exposities
in het museum. In de ondergrondse kazematten dwaal je als bezoeker
door en langs de geschiedenis in het rijke verleden van de vesting
Naarden.
Adres: Westwalstraat 6.  Openingstijden: 12.00 – 17.00 uur.
Entreeprijs: € 9,00  Museumjaarkaart: gratis.

13.Bent u van plan een wandeling door Naarden te maken, zet dan uw Karmann direct links op de
parkeerplaats. Bij vervolg van de rit, linksaf de Marktstraat in. Wilt u een bezoek brengen aan het
Vestingmuseum, zet uw auto dan op de Vestingwal (bij nr 17: ga rechtdoor) en volg het bordje Ves
tingmuseum.

 

14. Gaat u verder, dan rechtsaf de Marktstraat in.

15. Vervolg de weg door de Marktstraat. (Rechts het Stadhuis, links de Grote Kerk)

16.  Aan het eind van de Marktstraat de brug over en links af. (Kooltjesbuurt) U ziet de boog van het Ar
senaal.
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17. Na de volgende brug rechtsaf. (Amsterdamsestraatweg)

18.  Brug over en daarna linksaf weer de brug over.Richting Bussum. (Meerstraat)

19. Aan het eind bij de rotonde eerste afslag rechts. (Keverdijk) Let op de verhogingen in de weg.

20. De Keverdijk gaat over in de Rijksweg. (U gaat Naarden uit en rijdt evenwijdig aan de A1.)

22.      Onder kleine spoorviaduct door. Weg heet nog steeds de Goog.

23.      Brug over. Goog gaat over in Keverdijk. U rijdt door weilanden, links deel Naardermeer

24.      Bij T-splitsing Visserijpad, weg rechts vervolgen en daarna spoorwegovergang over.

25.      Bij T-splitsing rechtsaf. Langs de Vecht. ('s Gravenlandseweg)

26.      Weg vervolgen. U rijdt Weesp binnen.

27.      Links de brug over. (Fortbrug)

28.      Links voor de witte ophaalbrug is een lunchgelegenheid. (Eetcafe de Schalkse)

29.      U gaat de witte ophaalbrug (Lange Vechtbrug) over en rechtsaf de Hoogstraat in.

30.      Neem dan de derde straat links. (Achteromstraat)

31.      Linksaf de Oude Gracht op.

32.      Bij de tweede brug rechtsaf en direct linksaf.(Nieuwstad)

33.      Daarna eerste weg linksaf. (Utrechtseweg) Langs de twee molens.

34.      Weg vervolgen. Uiteindelijk vierde rechts.(Kan niet anders.) Lage Klompweg.

35.      Bij T-splitsing linksaf, de provinciale weg N236 op.

 

U krijgt nu binnen korte tijd 3 mooie lunchgelegenheden achter elkaar.
1. Paviljoen Uit en Meer bij Fort Uitermeer. Mooi terras aan de Vecht.
2. De Molen. Ruime parkeergelegenheid. Net voor de afslag Ankeveen.
3. Restaurant LEKR in Ankeveen. Parkeerplaats bij de kerk, even verderop.

De Zandhazenbrug is een boogbrug van 255 m. lang, 17 m. breed en het hoogste punt bevindt zich op
55 m. hoogte. De Flevolijn gaat over deze brug en daaronder loopt de A1 die 2 x 5 rijstroken en een
tweestrookswisselbaan telt. De brug is vernoemd naar de oude bijnaam van de inwoners van Muiderberg.
Deze werden " zandhazen" genoemd. Ondanks het feit dat Muiderberg vroeger aan de Zuiderzee lag, had
het geen vissersvloot. De meeste inwoners waren landarbeiders, zandhazen.

21.        Aan het eind bij de stoplichten linksaf. (De Goog) U heeft zicht op de Zandhazenbrug.                      
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HEALEY MUSEUM VREELAND.
Het eerste Healey-museum ter wereld werd  in 2010 geopend. Naast
vele bijzondere Healey’s en speciale modellen, beschikt het museum
over een grote collectie historisch materiaal uit de gloriejaren van de
Healey automobielen in de race en rallysport. Het museum heeft te
vens veel historische films en uniek beeldmateriaal.
Openingstijd op zondag: 11.00 – 17.00 uur.
Toegangsprijs: € 12,00 Geen korting met museumkaart.
 
 

36.      N 236 vervolgen. (Links is afslag naar Paviljoen Uit en Meer.)

37.      Na enige tijd rechts weer een lunchgelegenheid: De Molen.

38.      Bij de rotonde eerste weg rechts, richting Ankeveen.

39.      Na enige tijd links weer een lunchgelegenheid Restaurant LEKR. (Parkeren iets verderop bij kerk.)

40.      Vervolg uw weg rechtdoor. (Stichtse End) Ankeveen uit.

41.      Met de bocht mee naar links, richting 's Graveland.(Herenweg)

42.      U rijdt Ankeveen weer binnen. Denk aan de drempels!!!

43.      Na de slinger in de weg, direct eerste weg rechts. (De Kwakel. Kortenhoef)

44.      Bij de eerstvolgende kruising weg vervolgen. (Kortenhoefsedijk)

45.      Weg vervolgen en bij de stoplichten rechtsaf, de N201 op. (80 km !!!!)

46.      Bij de rotonde eerste afslag, langs molen, richting Nederhorst den Berg.(Gabriëlweg)

47.      Net voor de brug linksaf. (Wordt de Bergseweg)

48.      U ziet na 150 m. rechts de Vecht en daarna aan uw linkerkant het Healey-museum.

 

49.      U rijdt Vreeland binnen.

50.      Kruising rechtdoor. (Kerkplein) Bij volgende kruising linksaf.(Raadhuislaan)

51.      U rijdt Vreeland uit en gaat bij de stoplichten rechtsaf.(N201=Vreelandseweg)

52.      Bij de volgende stoplichten linksaf. (Loenenseweg)

53.      Zeer smalle weg vervolgen, u rijdt Loenen aan de Vecht binnen.

54.      Bij splitsing rechtdoor.(Dorpsstraat) NIET bord "Doorgaand verkeer" volgen!!

55.      Na de kerk weer rechtdoor en bij de tweede kruising weer rechtdoor.

56.      Aan het eind bij de T-splitsing rechtsaf.(Cronenburgherlaan)

57.      Eerste weg links. (Rijksstraatweg)

58.      Bij T-splitsing linksaf.

59.      Direct linksaf, richting Loosdrecht. (Bloklaan. N403)

60.      N403 vervolgen. Links ziet u de plassen van het waterwingebied.

61.      U rijdt Oud-Loosdrecht binnen.

62.      Aan het eind met de bocht mee naar rechts.(Oud Loosdrechtsedijk)

Hier bevinden zich, zowel links als rechts diverse lunchgelegenheden. (o.a. "De Dikke Muis",  "De Watertuin"
en "De Otter".
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63.      U rijdt verder op de Loosdrechtsedijk. Pas op!!! Camera's!!!!

64.      Bij de rotonde rechtdoor, eerste afslag.

65.      Bij de volgende rotonde, tweede afslag. (Molenmeent)

66.      Bij de volgende rotonde tweede afslag, rechtdoor. (Loosdrechtseweg)

AANRADER! Indien u Zonnestraal wilt bezoeken, gaat u de eerste weg rechts, dan links en daarna weer
rechts. U rijdt door tot de parkeerplaats en Zonnestraal. Bij Zonnestraal hoort ook een gezellige Brasserie.
Na afloop van het bezoek dezelfde weg terug: aan het eind van de lange oprijlaan links, rechts en weer
rechts. (Loosdrechtseweg)

LANDGOED ZONNESTRAAL.
Landgoed Zonnestraal is in de vorige eeuw gebouwd als sanatorium
voor tbc-patiënten. Het geld hiervoor kwam grotendeels van de Dia
mantbewerkersbond o.l.v.  Ome Jan van Zutphen. Het startkapitaal
(Het Koperen Steeltjes Fonds) werd vergaard uit afvalproducten van
de diamantindustrie: de koperen steeltjes en het diamantpoeder. Het
gebouw, een ontwerp van de architect Duiker, is zo neergezet dat
patiënten door de ramen steeds uitzicht en zon hadden. De verwach
ting was dat tbc binnen afzienbare tijd overwonnen zou worden en
Zonnestraal dus daarna ook weer afgebroken kon worden. Het gehe
le complex is gelukkig bewaard gebleven en is inmiddels grotendeels
gerestaureerd. Het staat op de nominatie om te worden vermeld op
de Unesco Wereld Erfgoedlijst.
In het nog-niet-gerestaureerde Dresselhuys-paviljoen worden gere
geld exposities gehouden. Een vreemde gewaarwording: kunst in een
bouwval. Het versterkt elkaar wel.
Bij het complex hoort Brasserie-Zonnestraal, een leuke gelegenheid
om iets te eten en te drinken.

67.      Geen bezoek aan Zonnestraal, dan rechtdoor Loosdrechtseweg, Hilversum binnen.

68.      Bij rotonde derde afslag. (Diependaalselaan)

69.      Volgende rotonde tweede afslag, rechtdoor.

70.      Volgende rotonde rechts, eerste afslag, richting Mediapark. (Vreelandseweg)

71.      Bocht mee naar links, weg vervolgen.(GIjsbrecht van Amstelstraat)

72.      Bij stoplichten rechtdoor. (Geert van Mesdagweg)

73.      Bij volgende stoplichten wederom rechtdoor. (Bussummergrintweg)

74.      Gaat over in Godelindelaan en daarna in de Insulindelaan. (Links Beeld en Geluid)

75.      Bij stoplichten rechtdoor en viaduct over.(Johannes Gerardtsweg)

76.      Bij stoplichten rechtdoor.

77.      Bij volgende stoplichten linksaf, richting Laren. (Larenseweg)

78.      Bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf. (Vredelaan)

79.      De weg gaat over de A1. Nog steeds Vredelaan.

80.      Vredelaan gaat over in Zevenenderdrift. U rijdt alsmaar rechtdoor.

81.      De Zevenenderdrift gaat over in Zevenend.

82.      Steeds maar rechtdoor. Zevenend gaat over in St Jansstraat en Brink.

83.      Langs de poffertjeskraam doorrijden tot stoplichten.

84.      Bij stoplichten rechtdoor. (Naarderstraat)

 

Parkeren op zondagmiddag is meestal een probleem in Laren. U kunt het proberen op Plein 1945 bij Res
taurant Loetje, op de Brink en op de parkeerplaats bij Singer.
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SINGER MUSEUM LAREN.
Singer Laren is een particulier, cultureel erfgoed, dat bestaat uit een
museum, theater, villa en beeldentuin. Het Amerikaanse echtpaar
Anna en William Singer bouwde begin vorige eeuw villa De Wilde
Zwanen. Ze verzamelden kunst en na het overlijden van William liet
Anna een museum en een theater aan de villa bouwen, die in 1956
geopend werden. Het theater en de toegang tot het museum zijn
recentelijk compleet verbouwd.  Vandaag is de feestelijke heropening
van het verbouwde Singer, wat door Laren feestelijk gevierd wordt.
Tot en met 24 september is in het museum de expositie :” Cuban Art
Now” te zien.
Openingstijden: 11.00 – 17.00 uur.
Toegangsprijs: € 15,-   Met museumkaart toeslag € 3,-

LAREN.
In Laren is nu nog de Olifantenparade te zien. Door heel Laren staan
beelden in baby-olifantenformaat, ook in de tuin van Singer. Na afloop
van de Parade gaan de olifanten onder de hamer. De opbrengst gaat
grotendeels naar het behoud van de Aziatische olifant en een deel
gaat naar Singer.(Info Olifantenparade zit in de tas.)
 

85.      Naarderstraat blijven volgen, langs het vernieuwde Singer.

86.      Bij tweede stoplichten rechtsaf, richting Huizen.

87.      Bij stoplichten rechtdoor. (Crailoseweg)

88.      Stuk voorbij de Trappenberg linksaf. (Langerhuizerweg)

89.      Bij kruising rechtdoor.

90.      Aan het eind rechtsaf. (Nieuw Bussummerweg)

91.      Al snel weer eerste links. (Langerhuizerweg)

92.      Aan het eind rechtsaf. U rijdt Huizen binnen. (Naarderstraat) Pas op!! Camera links.

93.      Weg vervolgen tot stoplichten.

94.      Bij stoplichten linksaf, richting Oude haven. (Karel Doormanlaan)

95.      Bij rotonde tweede afslag. Rechtdoor.

96.      Bij volgende rotonde rechtdoor, tweede afslag.

97.      Eerste links. Bruggetje over.

98.      Aan uw linkerhand ziet u restaurant "Haven van Huizen".

99.      Direct na restaurant linksaf en weer linksaf voor de gereserveerde parkeerplaats.

 



Restaurant "Haven van Huizen"
Bij de ingang gaat u rechtsaf, naar de Havenzaal. Deze zaal is bestemd voor onze groep. Bij mooi weer is het
terrasgedeelte dat hoort bij de zaal, ook beschikbaar.
Honden zijn toegestaan.
U heeft een kleine envelop ontvangen met daarin één of twee consumptiebonnen. Deze is/zijn bij aankomst
in de Haven van Huizen in te wisselen voor een drankje. (N.B. Deze bonnen zijn niet inwisselbaar bij het
buffet.)
 
Bij de bar kunt u muntjes kopen voor meerdere consumpties. Per 2 muntjes betaalt u
€ 5,50. (N.B. Deze zijn na afloop niet weer inwisselbaar.)
 
Om ongeveer 18.00 uur wordt de zaal in orde gemaakt voor het buffet.
 

 
Koude gerechten:
 
Vis: Hollandse haring, garnalen, gerookte paling en gerookte heilbot.
Vegetarisch: Geitenkaassalade met peer, geroosterde walnoten en honingdressing.
Vlees: - Vitello Tonato (dungesneden kalfsrollade met tonijnmayonaise.
           - Carpaccio met Old Amsterdamsnippers, rode ui, rucola, kappertejs en pijnboompitten.
 
Warme gerechten:
 
Vis: Gegrilde zalmmoot en gamba's.
Vegetarisch: Pasta met romige bospaddenstoelensaus en Old Amsterdamsnippers.
Vlees: - Runderstoofpot.
           - Gemarineerde kipkluifjes met knoflook en rode peper.
 
Bijgerechten:
 
- Gebakken krieltjes.
- Verse seizoengroenten.
- Frites.
 
Op tafel ook altijd: brood, boter, kruidenboter, aioli, humus.
 

                                                  BUFFET


