
 

 

Fietspuzzeltocht 27 april 2021 (route2) 
 
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; Fiets langs de brandweerkazerne en ga LA de Huis te Veldelaan op en RA de 
Kerkweg op aan het einde ga LA over de brug en langs de oude veiling en het 
Sonnetje; Vraag 1. 
 
Ga LA de Kortebuurt in, volg de doorgaande weg onder de A20 door richting 
Vlaardingen. De Boonervlietbrug over en na Zuidbuurt 11...15 ga RA het fietspad op, 
ga LA volg Rolschaatsbaan 5. Volg Rolschaatsbaan 5 langs de kas zonder glas tot aan 
knooppunt 77 en ga RA de spoorlijn over; Vraag 2 & 3.  
 
Ga RA en volg route 42 richting Maassluis. Volg het pad en steek de Vlaardingsedijk 
over KIJK GOED Links & Rechts, het kan er druk zijn.  
 
Ga RA de dijk op richting Maassluis, de waterweg en volg fietsroute 42; Neem 
vervolgens fietsroute 40 aan de waterweg richting Maassluis en fiets deze af 
Rijnfietsroute 15; Vraag 5. 
 
Sla RA aan het einde van het fietspad bij de veerpont, fietsroute 40 en sla LA voor het 
spoor, bij het ’t hoofd en vervolg fietsroute 37. Fiets vervolgens LA op de Maasweg tot 
aan de Waterweg en volg fietsroute 37 richting Hoek van Holland. Vraag 6. 
 
Sla na ongeveer 1km RA bij het Sterrenbos en kruis het spoor bij station Maassluis 
West. Sla na de bushalte RA en blijf langs het spoor fietsen ga via het fietspad de 
Industrie weg op;  
 
Steek LA de Industrie weg over bij ND Security en coffeeshop Quasi. Ga RA de 
Keucheniusstraat in richting haven. Bij Café Pulp en sportcentrum Fitline ga LA de 
haven op; Vraag 7. 
 
Fiets langs de haven en ga via de Marnixkade LA Noorddijk op. Bij de Westlandseweg 
ga RA naar beneden en LA bij de rotonde, fietsroute 35 de Rozenlaan op. Rij de 
Rozenlaan verder af richting Maasland.  
 
Vervolg het fietspad op de Rozenlaan en sla LA naar de Maassluiseweg op aan het 
einde sla de eerste straat LA Maasland. Vervolg de Koningin Julianalaan 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. Wie zorgt er voor de tijd in de berm bij de oude veiling? 
 

…………………... 
 

2. Wie fietsen er aan de overkant van de spoorlijn? 
 
………………. 
 

3. Wanneer is de Moeras eik gepland bij de spoorwegovergang? 
 
………………. 
 

4. Wie verbrandt ons afval aan de overkant van de waterweg? 
 
……………… 
 

5. Hoe heet de eerste Torenflat langs de waterweg? 
 
……………… 
 

6. Wat mag hier wel langs het spoor blijven rijden? 
 
………………… 

 
7. Welke 2 vissen drijven er in de Maassluise haven? 

 
…………………. 

 
 
 
 
 
 
 


