
Huisregels Fietspuzzelrit Koningsdag 2021                    
 

x Deelname aan de puzzelrit alleen met gezinsleden. 
x Hou minimaal 1,5 meter afstand van andere weggebruikers. 
x Zie je bij een opdracht/vraag al mensen staan, wacht tot zij wegrijden.  

Hou de minimale 1,5 meter afstand 
x Bij tegenliggers…fiets achter elkaar, zo geef je elkaar de ruimte. 
x Laat de natuur schoon achter. Neem je eten en drinken mee van huis? 

Neem het afval weer mee en gooi het thuis in de prullenbak. 
x Geniet van de omgeving en van elkaar, maak er een leuke dag van, tijd genoeg. 

 
Tips 
 

x Neem een picknickkleed, eten en drinken mee. 
x Neem een bal mee, onderweg is er vast wel een plekje waar je even kunt stoppen  

om een balletje te trappen en de benen te strekken. 
x Neem een extra plastic tas mee. Hierin kun je je eigen afval doen en de kinderen eventueel zwerfvuil laten 

zoeken en opruimen. Zo maken we onze natuur meteen een stukje schoner. 

 
HOUD MINIMAAL 1,5 METER AFSTAND. 

GEEF ELKAAR DE RUIMTE. 
 

Belangrijk! 
1 Beantwoordt de vragen van het vragenblad onderweg 

2 Tel het aantal ANWB paddenstoelen die u langs de route ziet onderweg 

3 Geef het adres op van de foto’s op het fotoblad 

 

Lever uw antwoorden in bij ’t Veense Hart in de rode 
brievenbus, en maak daarmee kans op een prijs 

 



Fietspuzzelrit Koningsdag 2021  ± 32 km 

                                         

Start ’t Veense Hart 

Vraag 1, 2 en 3 beantwoorden op antwoordblad 

- Volg van Noortstraat richting Eben Haëzerkerk 
- Kruispunt Eben Haëzerkerk rechtsaf Nieuwe Kerkstraat in 

Vraag 4 beantwoorden op antwoordblad  

- Linksaf Jacob de Boerweg in 

Vraag 5 beantwoorden op antwoordblad  

- Einde Jacob de Boerweg linksaf de Laakweg in 

Vraag 6 beantwoorden op antwoordblad  

- Sla aan het einde van de Laakweg rechtsaf voor het bord “doodlopende weg” de Hogebrinkerweg in 

Vraag 7 beantwoorden op antwoordblad  

- Bij de kruising met de Veenwal sla je linksaf de Veenwal in 
- Ga bij de kruising met de Penningweg rechtdoor en blijf de Veenwal volgen 
- Bij de splitsing met de Veenburgerweg (staat een bordje “fietsknooppunt 45 linksaf”) links aanhouden met 

de bocht mee en de Veenwal volgen (dus NIET voor je gevoel recht doorgaan, opletten!) 
- Bij de splitsing met de Klaarwaterweg, rechtdoor gaan (rechts aanhouden eigenlijk) de Wolfsesteeg in 
- Bij kruising met de Schoolstraat / Blokhuizersteeg rechtsaf slaan de Schoolstraat in richting Zwartebroek. De 

Schoolstraat gaat over in de Damweg, deze volgen rechtdoor naar het centrum van Zwartebroek. 

Vraag 8 beantwoorden op antwoordblad als u in het centrum van Zwartebroek bent 

- Sla op de 3 sprong in centrum Zwartebroek bij het beeld linksaf de Platanenstraat in richting de kerk 
- Na de kerk over de verhoging / drempel rechtdoor de Wielweg in 
- Einde Wielweg linksaf de Peerweg in 
- Na ± 50 meter de rechtsaf de Vrouwenweg in (= fietspad!) 
- Einde Vrouwenweg de Zelderseweg oversteken (kijk uit!). Fiets rechtdoor naar de bebouwde kom van Appel. 

Vraag 9 beantwoorden op antwoordblad  

- In Appel bij de T – splitsing voorbij het bedrijf De Kruyf Mechanisatie, links aanhouden de Appelsestraat in 
- Bij de driesprong met picknicktafel op het grasveldje in het midden, rechtdoor richting fietsknooppunt 49, de 

Oude Voorthuizerweg in richting Voorthuizen (klinkerweg die even verderop overgaat in onverhard, met 
fietspaadje er naast) 



- Op de vijfsprong (= fietsknooppunt 49) met Schoenlapperweg en Akkerweg, linksaf slaan de 
Schoenlapperweg in (asfalt) 

- Na ± 400 meter bij de kruising met de Woudweg RECHTSAF het onverharde fietspad in (= Woudweg)  
- Aan het einde van het onverharde fietspad bij de kruising met de verharde weg linksaf de Nieuwe 

Voorthuizerweg in richting Nijkerk 
- Sla bij de T splitsing met de Ridderwal rechtsaf de Ridderwal in richting fietsknooppunt 06 
- Sla na ± 500 meter rechtsaf de Veldhoefweg in (zandweg) en volg deze tot de klinkerweg aan je linkerhand 

(Hevelschutterweg) 
- Sla linksaf de Hevelschutterweg in 

Vraag 10 beantwoorden op antwoordblad  

- Bij de T splitsing met de Gervenseweg links aanhouden de Gervenseweg in 
- Bij de kruising na ± 700 meter met de Pasdijk RECHTSAF de Pasdijk in (NIET rechtdoor de Achterridderweg in) 
- Aan het einde van de Pasdijk bij de T splitsing rechtsaf de Beulekampersteeg op richting Putten 
- Na ± 700 meter in een bocht naar rechts bij fietsknooppunt 4 ga LINKSAF de onverharde Bussenweg in 

richting knooppunt 37 (er loopt een geasfalteerd fietspad evenwijdig naast) 
- Na ± 500 meter maakt de weg / fietspad een bocht naar rechts en ± 60 meter verder ga je linksaf de 

Hogesteeg in en volgt het geasfalteerde fietspad. 
- Daar waar het geasfalteerde fietspad van de Hogesteeg ophoudt, blijf je de Hogesteeg rechtdoor volgen bij 

de kruising met de asfaltweg Donkeresteeg / Oude Nijkerkerweg. De Hogesteeg wordt vanaf daar een 
klinkerweg. 

Vraag 11 beantwoorden op antwoordblad  

- VOOR de spoorwegovergang linksaf de Hogesteeg met het gele bordje “Tintelersteeg na 100 meter” in. 
- Na ± 100 meter rechtsaf het geasfalteerde fietspad op wat langs de Tintelersteeg (zandweg) en de spoorlijn 

loopt. Dit gaat een paar honderd meter verder over in een asfaltweg (waar de weg weer afbuigt van de 
spoorlijn 

- Sla bij de kruising met de Meskampersteeg linksaf de Meskampersteeg in (dat is bij de kruising met de 
picknicktafel) 

Vraag 12 beantwoorden op antwoordblad (als u bij de hierna genoemde splitsing bent) 

- Sla bij de splitsing met de Donkeresteeg (bij de ANWB Paddenstoel) rechtsaf de Donkeresteeg in (smalle 
klinkerweg) 

Vraag 13 beantwoorden op antwoordblad als u bij Stal Lozeman bent (grote manege bij oude witte boerderij        
waar de Donkeresteeg tussendoor loopt) 

- Rijdt door en ±200 meter na Stal Lozeman bij de kruising met de Deuverdenseweg rechtdoor vervolgen de 
Bloemendaalseweg in tot aan de splitsing met de Nachtegaalsteeg  

Vraag 14 beantwoorden op het antwoordblad als u bij de splitsing bent  

- Vervolg de Bloemendaalseweg tot over de spoorwegovergang en daarna volg je de bocht naar links de 
Wallerstraat in 

- Na een paar honderd meter net na de straatnaam “Knopenfabriek” LINKSAF het fietspad “Havenlijn” in 

Vraag 15 beantwoorden op antwoordblad 

- Dit fietspad volgen tot het einde, dit gaat over in de Stationsweg en Willem – Alexanderplein (je fietst nu 
voor het station langs) en weer Stationsweg 

- Na het station bij de T splitsing bij ’t Koetshuis, sla rechtsaf de Spoorstraat in 

Vraag 16 beantwoorden op antwoordblad 

- Sla waar de Spoorstraat een bocht naar rechts maakt LINKSAF de KLETERSTRAAT in (let op dat je niet de 
Coltoflaan in rijdt!!) 



Vraag 17 beantwoorden op antwoordblad als u op de volgende kruising bent aangekomen 

- Ga op de kruising met de Frieswijkstraat / Oosterstraat schuin rechtdoor de Langestraat in richting de witte 
kerktoren 

Vraag 18 beantwoorden op antwoordblad 

- Sla op de kruising (bij de kerk) met de Venestraat / Kerkstraat LINKSAF de Venestraat in  
- Sla aan het einde van de Venestraat bij “Hasselbach Sfeermeubelen” (net voor de Oranje Nassauschool) 

linksaf bij het Eijkmanplantsoen 
- Sla na 50 meter bij de voorrangsweg (Frieswijkstraat) rechtsaf richting Nijkerkerveen / Amersfoort en rijdt 

rechtdoor bij de 3 opéénvolgende verkeerslichten. De straat heet nu Amersfoortseweg 
- Fiets door de tunnel onder het spoor door. 
- Steek bij de verkeerslichten bij Jaap v/d Krol zwembad de Amersfoortseweg over en vervolg uw weg aan de 

andere kant van de Amersfoortseweg in dezelfde richting naar Nijkerkerveen. 
- Sla na ± 100 meter linksaf de van Dijkhuizenstraat in en volg deze weg tot het kruispunt bij de Eben 

Haëzerkerk in het midden van Nijkerkerveen. 
- Sla op het kruispunt rechtsaf de van Noortstraat in 
- Na 100 meter bent u bij de eindbestemming ‘t Veense Hart 

 

Vergeet niet uw antwoordbladen in te leveren in de daarvoor bestemde bus bij ‘t 
Veense Hart. Vergeet niet uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer op te 
schrijven. 

Vragen bij de fietspuzzelrit Koningsdag 2021 
 
Vraag 1 : De naam “ ’t Veense Hart” werd bedacht door 3 dames. Wie van deze namen hoort daar NIET bij? 
A  Lies van der Voorde / B  Christel van Oord – van Ginkel / C  Ciska van Drie / D  Katja van Meurs   
 
Vraag 2 : Schuin links tegenover ’t Veensche Hart stond op de plek van deze huizen (foto!) voorheen de C.J. 
van Rootselaarschool. In welk jaar werd deze school opgericht? 
A  1847 / B  1867 / C  1918  / D  1967 
 
Vraag 3 : Wie van deze mensen was geen onderwijzer op de C.J. van Rootselaarschool? 
A  Woudenberg  / B  Witzel  / C  van Eck / D  Duits / E  Walet / F  Tijsseling   
 
Vraag 4 : Op de hoek Nieuwe Kerkstraat en Jacob de Boerweg stond ooit houten snackbar ’t Centrum. De 
uitbaatster was in het Veen bekend met haar voornaam Corry. Hoe heette zij van haar “meisjesnaam”? 
A  Kiep  / B  van Drie  / C  Kas / D  Kip / E  Piem 
 
Vraag 5 : Jacob de Boer leefde van 1830 tot 1906. Wat was precies zijn beroep? 
A  Dominee  / B  Boer  / C  Onderwijzer / D  Burgemeester / E  Turfsteker 
 
Vraag 6 : De Laakweg is vernoemd naar het  gekanaliseerde riviertje wat rechts evenwijdig naast de weg 
loopt. Wanneer is dit riviertje gekanaliseerd? 
A  rond het jaar 1900 / B  rond het jaar 1700 / C  rond het jaar 1500 / D  rond het jaar 1200   
 
Vraag 7 : U rijdt op de Hogebrinkerweg voorbij aan manege de Hogenbrink (aan uw linkerzijde, iets van de 
weg af gesitueerd). Welke verenigingen uit de gemeente Nijkerk maken gebruik van deze accommodatie? 
A:  Rijvereniging “de Neuderuiters” & Ponyclub “de Waaghalsjes” 
B:  Ponyclub de Waaghalsjes & Menclub “De Lange Boom” 
C:  Ponyclub “de Waaghalsjes” & Landelijke Rijvereniging “De Laak” 
D:  Landelijke Rijvereniging “De Laak” & Ponyclub “de Toekomst”  



 
Vraag 8 : Hoe heet het beeld bij de T splitsing met de Platanenstraat in het centrum van Zwartebroek? 
A  De Turfsteker / B  De Bandenkoning / C  De Doodgraver / D  De Turfstoker 
 
Vraag 9: Staande voor het bedrijf De Kruyf Mechanisatie BV in Appel. Dit bedrijf is eind jaren 30 van de 
vorige eeuw begonnen als…..? 
A  Boerderij / B  Smederij / C  Grondverzetbedrijf / D  Turfontginningsbedrijf / E  Herberg  
 
Vraag 10: Wat is de naam van de minicamping aan de Hevelschutterweg 
A  De Maaneschijn / B  De Rode Berk / C  Veldhoef / D  Gervense Heide  
 
Vraag 11: Schuin tegenover Hoeve Ruimzicht aan de Hogesteeg bevindt zich een klompenpad waarop u 
heerlijk over een mooi landgoed kunt wandelen o.a. langs een beek. Hoe heet dit landgoed en wat is de 
naam van de beek die we bedoelen? 
A  Oldenaller & Veldbeek / B  Appel & De Breede Beek / C  Oldenaller & De Breede Beek / D  Tinteler & 
Veldbeek    
 
Vraag 12: Op de splitsing van de Meskampersteeg / Donkeresteeg staande, bent u in het midden van een 
gebied met een bijzondere naam. Wat is die naam? 
A  Hoef / B  ’t Paradijs / C  Hell / D  Hemel / E  De Poort 
 
Vraag 13: Staande voor Stal Lozeman…. De familie Lozeman is een begrip in paardensport minnend 
Nederland, voornamelijk op het gebied van Eventing (voorheen Military). Dochter Alice nam zelfs deel aan 
de Olympische Spelen in Rio de Janeiro met het Nederlands Team en individueel. Wie van de familie 
Lozeman werd NOOIT Nederlands kampioen Eventing bij de senioren?  
A  vader Gerrit / B  Dochter Alice / C  Gert (echtgenoot Alice) / D  zoon Henk-Jan / E  neef Frits 
 
Vraag 14: Op het braakliggende terrein aan uw linkerhand lag tot 2018 zwembad Bad Bloemendal. Inmiddels 
is het afgebroken. In welk jaar werd dit gemeentelijke zwembad op 12 augustus feestelijk geopend? 
A  1933 / B  1955 / C  1967 / D  1971 
 
Vraag 15: De Havenlijn was vanaf 1903 tot 1972 een 1,6 km lange goederenspoorlijn dwars door Nijkerk. 
Beginpunt was het toenmalige rangeerterrein bij station Nijkerk. Waar lag het exacte eindpunt? 
A  Bij Houthandel Prins / B  Bij meubelfabriek Tijsseling  / C  Voor de ingang v/h huidige gemeentehuis /  
D  Bij Kistenfabriek de Boer 
 
Vraag 16: Het gerenoveerde gebouw van de voormalige “Poppeschool” aan de rechterzijde van de 
Spoorstraat bestaat dit jaar 100 jaar. Wat was de officiële naam van de Poppeschool? 
A  Eben Haezerschool / B  School met den Bijbel / C  Kardinaal Alfrinkschool / D  Ds. Gobius du Sartschool 
 
Vraag 17: “Zes eeuwen stad Nijkerk” heet het kunstwerk van 3 meter hoog op de plek waar de 
Frieswijkstraat, Oosterstraat en Langestraat/Kleterstraat samenkomen. De sculptuur is gemaakt door 
kunstenaar Jan-Carel Koster en verbeeldt het thema “Verbinden”. In welke plaats woont hij? 
A  Voorthuizen / B  Laren / C Bergen aan Zee / D  Wassenaar / E  Nijkerkerveen  
 
Vraag 18: Een aantal straten in het centrum van Nijkerk hebben tegenwoordig een andere naam. Wat was 
de voormalige naam van de Langestraat waar u op dit moment bent? 
A  Steenwegh / B  Kloostersteeg / C  Heerenstraat / D  Beekstraat / E  Kerkstraat 

 

 

 



Wat is het adres bij de volgende foto’s?  

               

     

  

         

 

 



 

Antwoordenblad Fietspuzzelrit Koningsdag 2021.  
 

 

 

Hoe 

Naam 

Adres + woonplaats 

Emailadres 

Tel. nr. 

 

Hoeveel ANWB Paddenstoelen staan er langs de route? 

 

Adressen foto’s : 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 
 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 
 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

12. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

14. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

Naam 

Adres + woonplaats 

Emailadres 

Tel. nr. 

Antwoorden meerkeuzenvragen: 
 
Vraag   Antwoord (omcirkelen) 
 
1   A    /    B    /    C    /    D     
 
2   A    /    B    /    C    /    D     
 
3   A    /    B    /    C    /    D    /    E    /    F 
 
4   A    /    B    /    C    /    D    /    E     
 
5   A    /    B    /    C    /    D    /    E     
 
6   A    /    B    /    C    /    D     
 
7   A    /    B    /    C    /    D    
 
8   A    /    B    /    C    /    D     
 
9   A    /    B    /    C    /    D    /    E     
 
10   A    /    B    /    C    /    D     
 
11   A    /    B    /    C    /    D     
 
12   A    /    B    /    C    /    D    /    E    
 
13   A    /    B    /    C    /    D    /    E     
 
14   A    /    B    /    C    /    D     
 
15   A    /    B    /    C    /    D     
 
16   A    /    B    /    C    /    D     
 
17   A    /    B    /    C    /    D    /    E     
 
18   A    /    B    /    C    /    D    /    E    

 


