
Fietstocht 30 mei 2020 
 
Op zaterdag 30 mei ben ik weer in zuidelijke richting gefietst. Het doel was deze keer om naar 
Haarzuilens, waar het grootste kasteel van het land staat, te rijden. Omdat ik vanuit huis vertrek zijn 
de eerste kilometers van de tocht(en) hoofdzakelijk hetzelfde. Afgelopen zaterdag waren er echter 
werkzaamheden aan de kantoorpanden van de Zuid-as en was de weg afgesloten voor alle verkeer. 
Klein stukje omrijden, maar ik zat alweer snel op de route langs de Amstel. Met dit weer gaat dat nooit 
vervelen. Via O a/d A ging het verder langs de Amstel richting Waver en Waverveen, en vandaar door 
naar Wilnis. Bij Wilnis ging het mis met knooppunt 16. Dat was er wel, maar ik kon het niet vinden, 
althans niet op de heenweg richting Haarzuilens. Dan maar vertrouwen op de ANWB borden die mij 
richting Harmelen wezen. Nu was het toch al mijn bedoeling om na bezoek aan het kasteel via 
Harmelen terug te rijden, maar dat werd nu dus de omgekeerde volgorde. In Harmelen was het na 50 
km wel tijd voor een kop koffie. Dat kon ik bij een cafetaria kopen, en heb ik op het zonovergoten plein 
bij de kerk (foto) opgedronken. Even een rust momentje, om daarna naar het doel van vandaag door 
te fietsen dat zo’n 6 km verderop lag. Zoals gezegd, dat was kasteel “de Haar”. Daar heb ik de tijd 
genomen om een aantal foto’s te maken. Ik ben zelfs nog even door de toegangspoort het terrein op 
gegaan, maar het kasteel zelf niet bereikt. De laatste foto heb ik genomen van het canvas doek wat 
naast de entree hing. 
Dan terug via de knooppunten route die ik eigenlijk voor de heenweg had gepland. Ik reed nu dwars 
door de weilanden op fietspaden niet breder dan zo’n 60-70 cm. Hier zullen wij dus nooit komen met 
de NTFU fietstochten, want deze fietspaden zijn duidelijk niet geschikt voor groepen toerfietsers. 
Wanneer er dan al een enkele tegenligger tegemoet kwam, kon je elkaar nauwelijks passeren. Stil en 
verlaten landschap zeg maar. Terug in Wilnis weer eens de wind vol tegen, en dezelfde weg terug als 
heen. Na een ruime 100 km was ik weer thuis, na een mooie zonnige dag. 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


