
 

 

Fietspuzzeltocht 27 april 2021 (route1) 
 
 
Naam: ……………………..……………………….. 
 
Email adres: ………..……….…………………….. 
 
Start en finish op de Slot de Houvelaan bij de Brandweerkazerne. 
Inlevering deelnameformulier digitaal bij email adres; ernstguus11@gmail.nl  
RA= rechtsaf / LA= linksaf / RD= rechtdoor 
Vergeet niet typische Fietspuzzeltocht foto’s te mailen!! Ook tijdens het fietsen mag u 
Oranjevereninging Maasland taggen op Facebook of Instagram. 
 
 
Start bij de brandweerkazerne en ga RA de Huis ter Veldelaan op richting  het 
Hertenkamp. Vervolg via de Molenweide, het Weidepad over het fietspad met aan de 
rechterzijde de molens. Vraag 1. 
 
Ga LA het Kralingerpad op richting De Lier (31). Vraag 2.  
 
Kruis vervolgens de Oostgaag en volg het Kralingerpad richting De Lier, ga RA de 
Scheeweg op – richting de Boerin in Midden-Delfland. Vraag 3 & 4. 
 
Fiets via de Kreekrug RD het fietspad op waar van beide kanten ruiters kunnen 
komen. Vraag 5. Ga na de brug LA de parkeerplaats op en verlaat de parkeerplaats 
RD over de Van der Houckweg. Ga LA de Burgerdijkseweg op (weg volgen) richting 
Maassluis. Vraag 6.    
 
Vervolg de Burgerdijkseweg RD de Oude Campseweg op.  
 
Vervolg de Oude Campseweg tot aan het “Snijpunt”; Vraag 7 & 8. 
Ga RA de A20 onderdoor houd links aan en blijf op de Oude Campseweg. Ga RA en 
blijf op de Nolweg (83) en houd links aan richting Maasdijk (36).  
 
Fiets onder de Maasdijk door, houd LA richting Maassluis. Ga boven aan de 
Maassluisedijk LA richting Weverskade (35).  
 
Rijd de Weverskade uit. Ga LA de Narcisstraat op, steek de Rozenlaan over en ga LA 
op het fietspad richting Maasland. 
 
Vervolg het fietspad op de Rozenlaan en sla LA naar de Maassluiseweg. Aan het 
einde sla de eerste straat LA Maasland in. Vervolg de Koningin Julianaweg tot aan de 
Slot de Houvelaan en ga RA af voor de singel. Vervolg de Slot de Houvelaan RD over 
de Huis te Veldelaan en vindt de brandweerkazerne RA.   
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Vragen: 
 

1. Hoeveel hertjes zijn er in het Maaslandse Hertenkamp? 
 

……………………………. 
 

2. Hoeveel fancy lantarenpalen zijn er te vinden langs het Weidepad? 
 
………….………………… 
 

3. Wat verkoopt de Boerin in Midden-Delfland? 
 
………………….………. 
 

4. Van wie is het weiland aan de rechterzijde?  
 
…………………..……… 
 

5. In welke richting kijkt de schrootman?  
 
……………………..……. 
 

6. Wie en met hoeveel wonen er in de buiten lucht, links van Caravanstalling 
“Keijzer”. 
 
……………………..……… 
 

7. Welk spel speelt men buiten aan het einde van de Oude Campseweg? 
 
…………………….………. 
 

8. Van welke beroemde wielerklassieker vindt men hier een betonnen naambord 
langs de weg? 
 
………………………….… 
 

 
 
 
 
 
 


