Fietspuzzeltocht 2022
Wat leuk dat je (weer) mee doet met deze fietspuzzeltocht!
We rijden aan de hand van knooppunten. Mocht je het leuk vinden dan kun je de app downloaden
via https://www.fietsknoop.nl/ op je telefoon en de knooppuntnummers van de route invoeren, dan
hoef je niet te stoppen om de weg te zoeken. De app vertelt dat je (nog) steeds op de goede weg zit.

De vragen staan op de volgende pagina’s en kunnen direct ingevuld worden.
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Start:
Fiets naar het beginpunt van de route; Knooppunt 39 = bij de brug die naar de Foppenpolder gaat.
Vragen:
1) Net voorbij dierenkliniek “De Delta” zie je dit paaltje →
Als je rechts van je kijkt, hoeveel knotwilgen tel je dan?
Antwoord: ……………………………………………………………………

2) Langs dit fietspad kom je aan je rechterhand een ingang/uitgang van een
boerenpad tegen. Van welke boer (voornaam) mag je over zijn land?
Antwoord: …………………………………………………………………
3) Hoe heet de veerpont bij knooppunt
?
Antwoord:…………………………………………………………………
Je fietst nu richting knooppunt
over het Aalkeet buitenpolderpad,
links van je kom je ‘de ruigte’ tegen.
4) Hoe heten de dieren die je in de Ruigte tegen kan komen?
Antwoord: ……………………………………………………………………………………
Nét voor knooppunt
zie je aan de rechterkant 2 huizen uit vroegere tijden,
waarvan er één op een terp staat.
5) Hoe heet het huis op de terp? En hoe heet het andere huis?
Antwoorden: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Je fietst nu richting knooppunt

langs de Vlaardingse vaart.

6) Links aan de overkant zie je bij een watersportvereniging een bootkraan en vlaggenmast staan.
Welke kleuren hebben deze?
Antwoord: ……………………………………………………………………………………………
Bonusvraag: voor welk land staan deze kleuren?
Antwoord: ……………………………………………………………………………………………
Let bij knooppunt
(de Vlietweg) even op. Knooppunt 80 is lastig te zien, maar sla linksaf!!!
Even verder zie je weer een bordje.
Je fietst nu weer langs de Vlaardingse vaart; rechts zie je een gemaal.
7) Welke polders worden hier bemalen?
Antwoord: …………………………………………………………………………………………………
8) Direct hierna zie je een plek waar je kunt overnachten.
Hoe heet de Bed & Breakfast die je tegenkomt?
Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………
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Je fietst verder richting knooppunt

langs een ‘kunstwerk’ de Stoelen.

9) a) Hoeveel stoelen zijn er?
b) Door wie en wanneer is dit kunstwerk neergezet?
c) Kun je er ook achter komen wat hier vroeger stond?
Antwoord a: ………stuks
Antwoord b: ……………………………………………
………………………………………………………
Antwoord c: …………………………………………………………………………………
Je volgt nu de weg tot nét voorbij knooppunt
richting knooppunt
Nét voorbij knooppunt 60, langs de Burg. van Gentsingel staat een zonnewijzer in het water.
10) a) Wat staat daar bovenop?
b) En weet jij waar dit vandaan komt?
Antwoord a: …………………………………………………………………………………………
Antwoord b: …………………………………………………………………………………………
Vervolg de route richting knooppunt
Je komt nu langs een voormalig kruis gebouw.
11) Hoeveel en welke vereniging(en) zitten er in dit voormalige kruisgebouw, huisnr. 40/ tegenover
de katholieke kerk?
Antwoord: ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bij
kijk je even goed naar de gevel van het gemeentehuis
Keer nu om en fiets terug richting knooppunt

(tip voor een vraag verderop)

STOP/rustmoment (als je wilt):
Bij knooppunt 60, zie je links een kinderboerderij/parkje, Holierhoek 2.

Schipluiden vierde dit jaar Koningsdag op het terrein van de schaatsvereniging.
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Vervolg je weg weer vanaf knooppunt

ga je richting knooppunt

12) Op de kop van de Trambrug reling zie je aan beide kanten letters en jaartallen in het staal staan.
Waar staan de letters en de jaartallen voor?
Antwoorden: …………………………………………………………………………………………………………
13) Langs het fietspad kom je verderop aan je rechterhand een standbeeld tegen.
a) Hoe heet dit standbeeld?
b) Wat staat er op het koffertje en waar heb je dit al eerder gezien?
TIP: je bent het al 2x tegengekomen
Antwoord a: ……………………………………………………………………………………………
Antwoord b: ……………………………………………………………………………………………
Vervolg je weg richting knooppunt
14) Vlak voor dit knooppunt staat een vrij nieuwe woonwijk.
Hoe heet de straat van de nieuwe Maaslandse wijk aan je rechterhand?
Antwoord: ……………………………………………………………………………………
15) Hoeveel lantarenpalen op zonne-energie tel je aan het Weidepad?
Antwoord: …………………………………………………….

Vervolg je weg terug door het volgen van naar knooppunt
Zodra je aankomt op de ’s Herenstraat heb je einde van de puzzeltocht bereikt.
We hopen dat je het leuk hebt gehad en wensen je nog een gezellige dag toe
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