Huisregels Fietspuzzelrit Koningsdag 2022
Bij tegenliggers…fiets achter elkaar, zo geef je elkaar de ruimte.
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.
Geniet van de omgeving en van elkaar, maak er een leuke dag van, tijd genoeg.

Tips
Neem een picknickkleed, eten en drinken mee.
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.
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.
Bij “Hotel Cafe De Roskam” en “Cafetaria de Berken” in Achterveld en “Hoeve Groot Zandbrink” tussen
Achterveld en Leusden, kunt u even “opsteken” als u wilt.

Belangrijk!
1

Beantwoord de vragen van het vragenblad onderweg

2

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

3

Geef het adres op an de f

he f

blad

Le er u ant oorden in bij t Veense Hart in de rode
brievenbus, en maak daarmee kans op een prijs
Fietspuzzelrit Koningsdag 2022 ± 34 km

Start ’t Veense Hart
Vraag 1 beantwoorden op antwoordblad
-

Volg van Noortstraat / Winkelmanstraat richting het kruispunt bij de Eben Haëzerkerk (fietsknooppunt 98).
Steek rechtdoor over en rij de Schoolstraat in de richting van Zwartebroek en fietsknooppunt 45.

Vraag 2 beantwoorden op antwoordblad
-

Sla gelijk na “Deroue Motoren” en “Van Essen Diervoeders” linksaf de Naaldenkoperweg in.
Aan het eind van de Naaldenkoperweg op de T – splitsing rechtsaf de Oosterveenstraat in.
Aan het eind van de Oosterveenstraat linksaf de Schoolstraat in richting Zwartebroek.
Op de kruising Schoolstraat / Blokhuizersteeg / Wolfsesteeg (fietsknooppunt 45, witgroen bordje), sla linksaf
de Blokhuizersteeg in richting Nijkerk / Driedorp (richting fietsknooppunt 7).
Sla ± 200 meter na Ruitersportcentrum / Manege Kraaij rechtsaf de Vossenweg in.

Vraag 3 beantwoorden op antwoordblad
-

-

Sla aan het eind van de Vossenweg linksaf de Wielweg in.
Na ± 100 meter bij fietsknooppunt 46 rechtsaf de Blankenhoefseweg in richting fietsknooppunt 47. De
Blankenhoefseweg is aanvankelijk geasfalteerd, maar gaat later over in een stukje onverhard / gravel. Fiets
de Blankenhoefseweg helemaal uit.
Aan het einde van de Blankenhoefseweg, bij het bord “bebouwde kom” Terschuur linksaf de voorrangsweg
(Eendrachtstraat) op richting fietsknooppunt 47.
Na ongeveer 200 meter komt u aan op een kruising (dit is fietsknooppunt 15), de kruising met de
Hoevelakenseweg.

Vraag 4 beantwoorden op antwoordblad
-

Ga op het kruispunt rechtdoor richting fietsknooppunt 47 over het viaduct van de snelweg in de richting van
Achterveld de Stoutenburgerweg in blijf deze volgen tot de molen aan uw rechterhand.

Vraag 5 beantwoorden op antwoordblad
-

Na het beantwoorden van vraag 5 vervolgt u uw weg op de Stoutenburgerweg in de richting van Achterveld.
De Stoutenburgerweg gaat als u de brug over Barneveldse beek passeert over in de Jan van Arkelweg.
Volg de Jan van Arkelweg helemaal tot aan de “hoofdkruising” bij de grote St. Jozefkerk en Hotel Café “De
Roskam” in Achterveld.

Vraag 6 beantwoorden op antwoordblad

-

Na het beantwoorden van vraag 6 slaat u linksaf de Hessenweg in richting Barneveld en Industrieterrein De
Fliert.
Sla na ongeveer 250 meter op de kruising voor het speeltuintje van Café “De Berken” aan uw rechterhand,
rechtsaf de Schoonderbekerweg in richting De Glind.
Rij de Schoonderbekerweg helemaal uit. U komt dan in De Glind uit op een soort kleine rotonde met
grasveld met daarop een op een waterput gelijkend bouwsel.

Vraag 7 beantwoorden op antwoordblad
-

Hou rechts de Schoonderbekerweg aan (ga NIET de Rudolphlaan in!).
Na 10 meter op de kruising bij de hoofdweg door de Glind slaat u linksaf voor de bushalte langs de Postweg
in richting Barneveld / Renswoude.
Na een paar honderd meter slaat u rechtsaf af de Ringlaan in richting o.a. het zwembad, de begraafplaats en
Fruittuin Tres Jolie.
Rij de Ringlaan helemaal uit tot aan de T splitsing met (ja het klopt echt!) de Ringlaan. Sla daar linksaf en na
een paar meter gelijk rechtsaf.
Deze weg heet “Klein Moorst”. Om het straatnaambordje te kunnen zien moet u op de kruising over uw
rechterschouder kijken; even goed opletten dus!

Vraag 8 beantwoorden op antwoordblad
-

-

Rij “Klein Moorst” helemaal uit. Aan het einde op de T splitsing slaat u rechtsaf de Moorsterweg in richting
fietsknooppunt 41.
Op de T-splitsing aangekomen (= fietsknooppunt 41) slaat u linksaf de Postweg op, in de richting van
Leusden / Achterveld en Hoeve Groot Zandbrink. Daar kunt u even stoppen voor de koffie als u dat zou
willen.
Bij de T-splitsing gelijk achter Hoeve Groot Zandbrink slaat u linksaf het dubbele fietspad op van de
Asschatterweg in de richting van Leusden.

Vraag 9 beantwoorden op antwoordblad
-

Volg het fietspad langs de Asschatterweg en sla net na de volkstuintjes en het bord “bebouwde kom
Leusden”, nog voor de brug over het Valleikanaal rechtsaf de Hagenouwselaan in (= doodlopende weg).

Vraag 10 beantwoorden op antwoordblad
-

Op de Hagenouwselaan gelijk na het bankje bij de stuw en de Asschatterkeerkade, hou je links aan en
vervolg de rit op het fietspad (Jaagpad) langs het Valleikanaal in de richting van fietsknooppunt 63.
Na 2400 meter langs het Valleikanaal te hebben gefietst, komt u aan bij de kruising met de Horstweg (=
fietsknooppunt 63 ), sla daar rechtsaf het fietspad van de Horstweg in richting Stoutenburg.
Na ongeveer 100 meter slaat u linksaf de Schammersteeg in.
Ongeveer 50 meter na de parkeerplaats van de hockeyvelden aan uw rechterhand, slaat u rechtsaf een smal
geasfalteerd fietspad in met de naam Zesdekompad (staat op een groenkleurig bordje met witte letters).
Volg het Zesdekompad, rij rechtdoor over het eerste wildrooster en sla een paar honderd meter verder, net
voor het tweede wildrooster linksaf het Flierbeekpad in; wederom een geasfalteerd fietspad waarvan de
naam ook op een groenkleurig bordje met witte letters staat.

Vraag 11 beantwoorden op antwoordblad
-

-

Aan het einde van het Flierbeekpad slaat u op de T – splitsing net achter de brug over de Barneveldse beek
waar u overheen gekomen bent, rechtsaf de Driftakkerweg in (= een dubbel fietspad) richting
fietsknooppunt 96.
Bij de kruising met de Barneveldseweg (= fietsknooppunt 96) steekt u rechtdoor over en vervolgt u uw weg
op het geasfalteerde fietspad genaamd Kopermolenpad.
Aangekomen bij de T-splitsing met het Bloeidaalpad (= ook geasfalteerd fietspad), slaat u rechtsaf en
vervolgt uw weg op het geasfalteerde Bloeidaalpad.

-

Le
dien
he gea fal ee de ad e blij en, dus na ruim 100 meter dat bruggetje aan uw linkerhand
over gaan!
Aan het einde van het Bloeidaalpad komt u uit op de Koedijkerweg, sla daar linksaf.
Bij de T - splitsing met de Hogeweg, bij het bord bebouwde kom Amersfoort, slaat u rechtsaf richting
fietsknooppunt 1 in de richting van de spoorlijn en kruispunt Hoevelaken.
Ongeveer 100 meter na de spoorlijn moet u even de Hogeweg oversteken om aan de overkant uw weg op
het daar dubbele fietspad te vervolgen in de richting van de snelweg / kruispunt Hoevelaken.
Ga bij de verkeerslichten rechtdoor onder de snelweg door richting kruispunt Hoevelaken.
Ga voor restaurant “Feefa” (vroeger was dit restaurant “Schep”) rechtsaf het fietspad op richting de
verkeerslichten van kruispunt Hoevelaken.
Ga rechtdoor bij de verkeerslichten in de richting van Hoevelaken over het dubbele fietspad langs de
Westerdorpsstraat.

Vraag 12 beantwoorden op antwoordblad
-

-

Bij de grote rotonde voor de bebouwde kom van Hoevelaken houdt u links aan richting het centrum van
Hoevelaken, dus de Westerdorpsstraat blijven volgen.
Ongeveer 50 meter na de grote rotonde slaat u linksaf door het hek bij fietsknooppunt 1, u fietst nu het
Hoevelakense Bos in over de Hoevelakense Boslaan (klinker fietspad).
Nadat het klinkerpad een 90 graden bocht naar links en een 90 graden bocht naar rechts gemaakt heeft,
komt u ± 550 meter verderop aan bij de kruising met de Veenwal (= fietsknooppunt 2). Dit is nog altijd in het
Hoevelakense Bos.
Sla rechtsaf de Veenwal (smal klinkerfietspad) in richting fietsknooppunt 32.

Vraag 13 beantwoorden op antwoordblad
-

bij Hoeve Sparrendam gaat de Veenwal over in een geasfalteerde weg.
Fiets door tot aan de kruising met de Weldammerlaan ietsje verderop.
Steek de Weldammerlaan schuin naar rechts “rechtdoor” over richting fietsknooppunt 32 en vervolg uw weg
op de Veenwal.
Bij de driesprong met het Kerkepad (met bomen / gras en een bankje in het midden) houdt u links aan
richting fietsknooppunt 32 en blijft uw weg vervolgen op de Veenwal.
Op het moment dat u langs de hockeyvelden aan uw rechterhand fietst, slaat u aan het einde van het
hockeycomplex linksaf de Nijkerkerveenweg in richting Nijkerkerveen. Dit is een geasfalteerd fietspad.
Aan het einde van de Nijkerkerveenweg slaat u op de T-Splitsing rechtsaf de Laakweg in om vervolgens na 50
meter gelijk linksaf de Jacob de Boerweg richting Nijkerkerveen in te fietsen.
Aan het einde van de Jacob de Boerweg gaat u rechtsaf en vervolgt op de Nieuwe Kerkstraat in
Nijkerkerveen in de richting van fietsknooppunt 98.
Na ruim 100 meter slaat u op het kruispunt bij de Eben Haëzerkerk (= fietsknooppunt 98) linksaf de Van
Noortstraat in.
Einde van de fietspuzzelrit is na 150 meter bij het dorpshuis ’t Veense Hart.

We hopen dat u heeft genoten en wensen u een prettig vervolg van Koningsdag. Wij nodigen u uit om de
feestelijkheden op het dorpsplein bij het Veense Hart te bezoeken!

Vergeet niet uw antwoordbladen in te leveren in de rode brievenbus bij Veen e
Hart. Vergeet niet uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer op te schrijven.

Vragen bij de fietspuzzelrit Koningsdag 2022
Vraag 1: Eén van de opgaves van de fietspuzzelrit is het aantal ANWB paddenstoelen te tellen die er onderweg langs
de route staan. In 1919 werd de eerste paddenstoel geplaatst door de ANWB. Hoeveel van deze paddenstoelen
staan er inmiddels ‘ongeveer’ in heel Nederland?
A 2500 / B 5000 / C 7500 / D 10000 / E - 20000

Vraag 2: Honderd meter na het kruispunt bij de Eben Haëzerkerk is er net na het gebouw van het Apostolisch
Genootschap ter hoogte van Schoolstraat 22 aan de linkerkant van de weg een weiland, waar op Oudejaarsdag al
vele jaren een fantastisch knalspektakel wordt gehouden waar duizenden mensen op af komen. Het “Carbid-Team”
van de familie Landman zorgt met hun attracties voor een prachtige afsluiting van het jaar. Mooie knallen,
gezelligheid met een hapje en drankje en een leuke muzikale omlijsting. Wat is geen knal-attractie van het CarbidTeam?
A De Silo / B De Mitrailleur / C De 10 Shooter / D De Dwarsligger / E The Tower

Vraag 3: Ongeveer 150 meter nadat we de Vossenweg zijn op gefietst ligt in de eerste bocht naar rechts aan uw
linkerhand het natuurgebied “De Bunt”, wat onderdeel is van Landgoed Slichtenhorst. Hier kunt u mooi wandelen.
Ter ontwatering van dit gebied werd in de 15e eeuw het “Kanaaltje vanuit Zwartebroek” gegraven, wat je nog altijd
in “De Bunt” kunt vinden. Het “Kanaaltje” stroomt uit in welke beek?
A De Laak / B De Bellemansbeek / C De Hoevelakense Beek / D De Veldbeek / E - De Breede Beek

Vraag 4: We zijn bij fietsknooppunt 15 aangekomen. Het dorp Terschuur dankt zijn ontstaan aan de oude
Hessenweg die van Amsterdam via Amersfoort naar Deventer liep. De Hessenweg was een tolweg. Aan de tijd dat er
voor het gebruik van deze weg moest worden betaald, herinnert in Terschuur nog de boerderij “De Tolboom” even
verderop. Het “Landtol van Terschuur” was een felbegeerde bron van inkomsten, die graag van de hertog van Gelre
werd gepacht. De pachters woonden waarschijnlijk in Huis Terschuur op de plek links van u, waar nu een mooie wit
huis staat wat ooit fungeerde als zuivelfabriek en museum. Hoe heet het beeld in Terschuur dat naar deze historie
van tol heffen verwijst?
A Het Tolhuis / B De Voerman / C De Turfsteker / D De Hessenkar / E De Menner
Vraag 5: U staat nu bij de prachtige nog werkende Kallenbroeker molen genaamd “Den Olden Florus”. Het

is één van de oudste nog aanwezige molens in Nederland van een bepaald type. Zeker is dat de molen er in
1584 al stond, maar in oude archieven wordt er ook al een molen in het “Callenbroeck” genoemd in 1403.
Tot welk type molen behoord “Den Olden Florus”?
A Wipmolen / B Stellingmolen / C Beltmolen / D Paltrokmolen / E - Standerdmolen
Vraag 6: Het ‘Akkoord van Achterveld’ was een op 2 en 30 april 1 45 gesloten overeenkomst tussen de
geallieerden en de Duitse bezetters. Het ‘Akkoord’ over voedselhulp aan West Nederland (vanwege de
hongerwinter, operatie Manna) vormde uiteindelijk de aanloop tot de capitulatiebespreking in Wageningen. Wie van
onderstaande prominente personen was NIET aanwezig bij de onderhandelingen die leidden tot het ‘Akkoord van
Achterveld’?
A gouverneur Seyss-Inquart (van de Duitsers) / B Brits generaal en veldmaarschalk Montgomery / C Prins
Bernhard (namens de Binnenlandse Strijdkrachten) / D - luitenant-generaal Walter Bedell Smith (namens Generaal
Eisenhower)

Vraag 7: De Rudolphstichting is onlosmakelijk verbonden met Jeugddorp De Glind. De Rudolphstichting heeft hart
voor kwetsbare en uithuisgeplaatste kinderen en wil dat deze kinderen in De Glind de ruimte en kans krijgen op te
groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving. In welk jaar legde Dominee R.J.W. Rudolph de basis voor
de Rudolphstichting, door landbouwgronden te kopen waarop boeren zich konden vestigen als ze een aantal
kinderen in hun gezin zouden opnemen?
A 1905 / B 1911 / C 1918 / D 1926 / E - 1935

Vraag 8: Moorst ligt ongeveer in het midden van de Gelderse vallei. De Gelderse Vallei is lang geleden ontstaan toen
een enorme gletsjertong zich vanuit het noorden een weg baande, en aan weerszijden heuvelruggen opstuwde: de
Veluwe in het oosten en de Utrechtse Heuvelrug in het westen. Toen het ijs smolt ontstond een diepe vallei. Lange
tijd waren er uitgestrekte moerassen, en konden mensen alleen aan de randen van de Vallei wonen. Toen de
bevolking in de vroege Middeleeuwen groeide, trok men toch de Vallei in. Er ontstonden boerderijen met akkers,
wei- en hooilanden, en men ging zich bezighouden met tabak, wol, turf, pluimvee en varkens. Hoe lang geleden
ontstond de Gelderse Vallei ongeveer?
A 10.000 jaar / B 50.000 jaar/ C 150.000 jaar / D 250.000 jaar / E 1.000.000 jaar

Vraag 9: Op de plek van “De Zandbrinkermolen” bij Mengvoederbedrijf Wolswinkel aan de Asschatterweg 64b
tussen Leusden en Achterveld, stond vanaf 1877 tot 13 mei 1940 een echte korenmolen. Het Nederlandse leger stak
de molen in brand, zodat het Duitse leger de molen niet meer als uitkijkpost kon gebruiken. De molen is nooit meer
opgebouwd. In 1877 was deze korenmolen al een 2e handsje, want voor 1877 stond deze molen in Amsterdam op de
plek waar nu een bekend gebouw staat. Over welk bekend gebouw hebben we het hier?
A Heineken Brouwerij / B Rijksmuseum / C Theater Carré / D Centraal Station / E Concertgebouw

Vraag 10: De Asschatterkeerkade (aan uw rechterhand, net voordat u het fietspad langs het Valleikanaal op fietst)
behoorde tot de Grebbelinie. Mooi gerestaureerd kunnen we al vanaf december 2011 een kijkje nemen in de
loopgraven, kazematten en bunkers. Het monument aan de Asschatterkeerkade is ter nagedachtenis van vier
burgers die hier op 27 april 1945 werden gefusilleerd door de bezetters. U treft het monument aan als u een stuk de
Asschatterkeerkade in loopt. Welke tekst staat er (behalve de namen van de slachtoffers) op het gedenkteken?
A Vader vergeef het hun / B Ter nagedachtenis aan / C Zij die opstonden tegen de bezetter / D Ter ere van
de rechtvaardigen onder de mensen

Vraag 11: Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende beken en zompige moeraslanden: zo zag de hele
Gelderse Vallei er ooit uit. In natuurgebieden “De Schammer” en “Bloeidaal” vindt u dit oude landschap weer terug.
De natuurgebieden behoren tot Landgoed Stoutenburg, een kasteelplaats uit de 13e eeuw. Op het landgoed
Stoutenburg staan ergens twee indrukwekkende eiken dicht bij elkaar. Deze eiken behoren tot de dikste en oudste
zomereiken van Nederland en worden Adam en Eva genoemd. Volgens de overlevering zijn de eiken geplant ter
nagedachtenis aan een bekend persoon uit onze Vaderlandse geschiedenis, die ooit “Heer van Stoutenborch” was,
maar nooit op het kasteel woonde. Wie bedoelen we hier?
A Willem van Oranje / B Floris V / C Willem Barentz / D Johan van Oldebarnevelt / E Rembrandt van Rijn

Vraag 12: Huize Hoevelaken heeft een rijke historie. Al sinds de dertiende eeuw is er sprake van een Huize
Hoevelaken, maar het Huis dat u links van de weg ziet dateert pas van 1926. De heer C.J.K. van Aalst besluit in 1925
het bestaande kasteeltje, gebouwd in 1679, te laten slopen. Voor de eisen van die tijd is het te klein en staat het te
dicht op de weg. Daarom wordt het nieuwe Huize Hoevelaken zestig meter verder van de weg gesitueerd. C.J.K. van
Aalst was directeur van?
A - de voorloper van de ABN-AMRO bank / B Holland Amerika lijn / C Phoenix Brouwerij Amersfoort / D
Douwe Egberts / E - Unilever

Vraag 13: Als we het “Hoevelakense bos” uitkomen vanaf de Veenwal, zien we waar het asfalt begint aan onze
linkerhand Hoeve Sparrendam, gebouwd in 1807. In 1971 werd deze boerderij verbouwd tot een cultureel centrum.
‘Een sanatorium voor de geest’, gaf de toenmalige koper Sparrendam als ondertitel mee. Wie was die koper?
A Gerard van den Tweel / B - Baron Schimmelpenninck van der Oye / C toenmalig burgemeester van
Hoevelaken, Ernst Phillipus Veen / D toenmalig huisarts van Hoevelaken, Frits Klaarenbeek
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Antwoordenblad Fietspuzzelrit Koningsdag 2022.
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