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Fietspuzzeltocht 2021 
35km 

 
Deelname aan deze tocht geschiedt  geheel op eigen risico 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 
 

Deze fietstocht wordt u mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
Beste dorpsbewoners, 
 
2021 is wederom een jaar waar we rondom Koningsdag helaas weinig mogen organiseren wegens de 
Corona maatregelen. Een klein lichtpuntje is dat we wel een Fietstocht kunnen organiseren, hetzij 
natuurlijk gebonden aan enkele maatregelen: 
 

• Geen georganiseerde start / finish: vanaf nu tot 27 april kunt u zelf kiezen of en wanneer u 
de route fietst. 

• Geen georganiseerde tussenstops: er zal dit jaar helaas geen tussenstop georganiseerd 
worden met een hapje of drankje. Neemt u zelf voldoende eten en drinken mee.  

• Fiets alleen of met uw eigen gezin: ga niet met andere mensen afspreken en houdt u aan de 
op dat moment geldende Corona Maatregelen (te vinden op www.rijksoverheid.nl). 

• U hoeft u niet in te schrijven, wij bieden u de fietstocht vrijblijvend aan. 
• U kunt uw antwoordformulieren tot en met 26 april inleveren bij Geertjan Kampman: Vecht 

en Gein 19, of per e-mail naar: bestuur@ovnigtevecht.nl  
• De top 3 zal in de prijzen vallen, beschikbaar gesteld door Bike Totaal Samplonius. De 

winnaars krijgen de prijs uitgereikt op 27 april.  
 

 FIETSROUTE: 
• U vertrekt richting Weesp via Garstenstraat - Nigtevechtsepad. 

 

Vraag 1: 

U passeert Kinderopvang Kidswereld: welke dieren staan er op het logo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
• U passeert de golfbaan aan uw rechterzijde. 

Vraag 2: 

Hoeveel holes telt Golfbaan Weesp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:bestuur@ovnigtevecht.nl
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• Aan het eind van de weg gaat u naar rechts en volgt de weg omhoog en weer naar beneden 
parallel aan de N236. 

• Bij de stoplichten steekt u eerst over, dan naar links de C.J van Houtenlaan in 
• U slaat rechtsaf de C.J. van Houtenlaan in en rijdt richting het gemeentehuis  
• U gaat over de brug direct rechts de Oudegracht in, op de hoek ligt restaurant De Eendracht 

 
Vraag 3: 

Wat zat er voorheen op de locatie van De Eendracht? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• U vervolgt de Oudegracht, en maakt 2 keer een bocht naar links 
• U rijdt nu op de Hoogstraat 
• U gaat rechts over de brug  De Ossenmarkt op en ziet voor u Vesting Weesp en een 

gedenksteen met oorlogsslachtoffers  

 

Vraag 4: 

Onder de oorlogsslachtoffers valt ook een Nigtevechter te betreuren, wat is zijn naam? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• U vervolgt de Ossenmarkt, gaat wederom een brug over en slaat direct linksaf de Lange 
Muiderweg in 

• U volgt deze weg geruime tijd met De Vecht aan uw linkerzijde 
• U passeert een boomhut 

 

Vraag 5: 

Hoeveel luikjes heeft de eerste boomhut? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Verderop passeert u een tuincentrum 

 

Vraag 6:  

Maak zoveel mogelijk Nederlandse woorden (geen afkortingen) met de letters van het woord POKON. 
Noteer de woorden: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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• U rijdt nog steeds op de lange Muiderweg en rijdt onder de A1 door 
• Aan het eind met een bocht naar rechts 
• U slaat linksaf de Herengracht in 

 

Vraag 7: 

Uit welk jaar stammen de huidige sluisdeuren van Muiden?  

…………………… 

• Brug over en linksaf de Herengracht vervolgen 

 

Vraag 8: 

Aan uw linkerhand passeert u het schip “De Saffier”. Wat voor dier staat er op het roer?  

……………………………………………………….. 

• U blijft rechtdoor fietsen en steekt de Naarderstraat over  
• Tweede straat rechts de Ossenmarkt in 

 

Vraag 9: 

Op de kruising Herengracht – ossenmarkt bevindt zich een pand. Wat was hierin gevestigd tot 1956?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Aan het eind van de Ossenmarkt slaat u rechtsaf naar de Ton Kootsingel 
• Aan het eind van de Ton Kootsingel slaat u linksaf de Noorpolderweg in 
• Brug over en rechtsaf Noordpolderweg vervolgen 
• Eerste links de Noordpolderweg vervolgen 

 

Vraag 10: 

Aan uw rechterhand komt u een hek tegen: hoeveel speertjes telt dit hek? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 11 (optioneel): 

Direct na dit hek bevindt zich aan uw linkerhand de mogelijkheid tot een mooi portret met het 
Muiderslot op de achtergrond. Stuur uw leukste kiekje via Twitter met  #OVnigtevecht, of tag ons op 
Facebook @ov.nigtevecht.7 

 

• Vervolg de route en ga met de bocht naar rechts de Dijkweg op 
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Vraag 12: 

Hoe heet het water dat zich achter deze dijk bevindt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Vervolg de Dijkweg 

 

Vraag 13: 

U rijdt door een bos: hoe heet dit bos?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Na het bos vervolg de Dijkweg naar rechts en dan direct links De Brink op 
• Vervolg de Brink  
• Rechtsaf bij de Dorpstraat 
• Direct links de Eikenlaan in  
• Einde van de Eikenlaan links 
• Direct rechts de Erfgooierslaan in  
• Volg de Erfgooierslaan tot er een bocht naar links komt 

 

Vraag 14: 

U ziet nu rechts een woning met zonnepanelen: hoeveel zonnepanelen telt u? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Vervolg de Erfgooierslaan   
• Aan het einde rechtsaf de Tesselschadelaan in 
• Bocht naar links en fietspad blijven volgen 
• Bocht naar rechts: fietspad langs IJsselmeerweg blijven volgen 
• U rijdt onder de A6 door 
• U passeert de ingang van Golfbaan Naarderbos 

 

Vraag 15: 

Waar is Golfbaan Naarderbos op gebouwd? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• U maakt een bocht naar links en neemt meteen het fietspad naar rechts (u steekt de 
IJsselmeerweg over) 

• U volgt het fietspad dwars door de golfbaan en steekt uiteindelijk weer de IJsselmeerweg 
over  

• U houdt rechts aan en volgt het fietspad 
• U slaat linksaf naar de Hoofdgracht (volg fietsbord Naarden) 
• Na 100 meter steekt u de weg (Hoofdgracht) over en vervolgt het fietspad onder de A1 door 

(het Zuiderzeepad) 
• Uiteindelijk komt u bij een t-splitsing uit op de Admiraal Helfrichweg 
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• U houdt rechts aan (Waterkeringpad) 
• U steekt de Amsterdamse Straatweg over en vervolgt het fietspad over de weermuur van de 

vestingstad Naarden 
• U rijdt tegen de Burgemeester M.P. van Wettumweg aan en gaat naar rechts (mocht u nog 

even een kijkje in Naarden zelf willen nemen dan gaat u hier naar links) 
• U vervolgt de Burgemeester M.P. van Wettumweg die overgaat in de Koningin 

Wilhelminalaan 
• U steekt de weg over en houdt links aan op de Koningin Wilhelminalaan 
• Bij de stoplichten steekt u de rijksweg over en gaat rechtdoor 
• Na ongeveer 50 meter gaat u rechtsaf de Graaf Willem de Oudelaan in 
• U gaat over een bruggetje en slaat linksaf het Voormeer in  

 

Vraag 16: 

U passeert aan het begin van het Voormeer een woning. Wat hangt er in de boom? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• U vervolgt het Voormeer en rijdt onder het spoor door 
• U bevindt zich nu op het Naardermeer (Althans op de weg die deze naam draagt, anders had 

u nu geen droge kleren meer gehad….) 

 

Vraag 17: 

U passeert een groot bord van Natuurmonumenten. Hoe lang werkt Natuurmonumenten al aan het 
behoud? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Uiteindelijk loopt het Naardermeer over in de Meerstraat en komt u op een T-splitsing 

 

Vraag 18: 

Op de T-splitsing is een brug: hoe heet deze? U moet overigens niet de brug oversteken, de route gaat 
de andere kant op. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• U gaat rechtsaf de Melkmeent op (dus niet de ……..brug over) 
• Aan het einde van de Melkmeent gaat u met een bocht naar links en dan naar rechts de 

Kreugerlaan op 
• Aan uw linkerhand bevindt zich het watertje de ’s-Gravenlandsche vaart en de N 236. 
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Vraag 19: 

Langs deze weg staat al geruime tijd een optrekje te koop voor nog geen 2,5mln (excl erfpacht). Hoe 
heet dit object? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Aan het eind van de Krugerlaan slaat u linksaf de brug over en vervolgt uw route op de ’s-
Gravenlandseweg  

• Voor de rotonde houdt u rechts aan het fietspad op en steekt de rotonde over  
• U gaat rechtsaf het fietspad op en volgt de Gooilandseweg  
• U gaat bij de volgende rotonde rechtdoor de Vechtbrug over 
• Bij de volgende rotonde gaat u linksaf de Klompweg in 
• Net na de grote bocht met woonarken bevindt zich een bankje aan de waterkant  

 

Vraag 20: 

Hoe heet dit bankje en dankzij welk boek staat het hier? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• U rijdt verder over de Klompweg en passeert vlak voor u ons dorp weer inrijdt Villa 
Breevecht. 

 

Vraag 21: 

Waar is de villa vanaf 1947 tot 1994 voor gebruikt?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gefeliciteerd! U heeft de fietstocht 2021 helemaal voltooid! 

Vul hier uw gegevens in en maak kans op mooie prijzen: 

 

 

Naam:……………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………… 
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