
Waterlandroute door het Groene Hart van de Randstad - zaterdag 16 november 2013 
Aansluitend op de Algemene Leden Vergadering ging rond het middaguur de Waterlandroute door 
het Groene Hart van de Randstad van start. Deze toertocht met een lengte van zo’n 120 kilometer 
werd op eigen tempo met behulp van een routeboek afgelegd. Het was mistig maar droog wat 
velen er niet van weerhield om dakloos te rijden.  

De ontvangst met koffie en iets lekkers vond plaats in de 
authentieke Jagerszaal van het Landgoed Eikenrode in 
Loosdrecht. Veel dank bij dit evenement voor Roland 
Hommes, Annelies Mul en George en Annelies de Haan 
die de route op een uitstekende manier hadden verzorgd 
en verschillende pauzelocaties voor onderweg hadden 
aanbevolen. De door Rosco Catering & Party-service 
Hilversum verzorgde lunchpakketten lieten niets te 
wensen over. 

Na de rittoelichting door George de Haan gingen de 27 
equipes op pad. De Waterlandroute voerde ondermeer 
over kleine weggetjes langs dorpjes waaronder; 

Vreeland, Abcoude, de Kaag, Nieuwkoop, Kockengen en Bilderdam. Onderweg ook volop 
veenlandschappen en fraaie watergebieden zoals; Loosdrechtse Plassen, Kagerplassen, 
Nieuwkoopse Plassen, de Vecht en de Amstel.  

De gezamenlijke middagpauze vond plaats bij De Strooppot in De Hoef. Een locatie waar in de 
loop der jaren ook veel andere auto- en motorclubs weten dat het er goed vertoeven is.  
Tegen het eind van de middag keerden de deelnemers terug naar het Landgoed Eikenrode waar 
gastheer Nico Ockhuisen een fascinerende toelichting gaf. Het neoclassicistische landgoed dateert 
uit 1845 en is door de omvangrijke restauratie opzienbarend te noemen. In het park komt de 
Italiaanse tuin weer in volle glorie terug, wordt de ijskelder gerestaureerd en vormt het historische 
grafkapelletje van de familie Hacke (oorspronkelijke bewoners) weer één geheel met het fraaie 
park. Een cultuurhistorisch landgoed in oude luister herstellen, betekent dat er zuinig mee 



omgesprongen dient te worden. Datzelfde doet gastheer Nico Ockhuisen overigens ook met zijn 
SLK die daarom nog (steeds) in de verpakking staat. 

Dankbaar voor de gastvrijheid en onder het genot van 
drankjes en borrelhapjes werd volop nagepraat tijdens 
de gezellige dagafsluiting. Onder het mom van 
SamenLekkerKarren was er volop gelegenheid om met 
andere SLK-liefhebbers (nader) kennis te maken. Veel 
dank voor gastvrouw Jannie Ockhuisen die samen met 
Quirine de Jong hadden gezorgd dat het niemand die 
dag aan iets ontbrak wat de catering betreft. 

‘s Avonds dineerde maar liefst twee derde van de 
deelnemers op het bosrijke Landgoed Zonnestraal in 

Hilversum 
waar een 
aantrekkelijk geprijsd diner genuttigd kon worden bij 
Brasserie DEZ. Maar daar bleef het niet bij. Brasserie 
DEZ trakteerde ook op een welkomstdrankje en koffie 
of thee na afloop van het smakelijke diner dat door 
een gezellig samenzijn werd gekenmerkt. 

Met dank aan de enthousiaste clubleden voor het 
toegezonden fotomateriaal dat via de volgende links 
is te bekijken: 
•MercedesForum fotoalbum scrol op de webpagina 
met foto’s naar beneden om de (oplopende) volgorde 
voor een diapresentatie in te stellen.

http://www.mercedesforum.nl/album/album.php?album_id=4684

