Fietsspeurtocht

Welkom bij de Fietsspeurtocht!
Deze tocht is voor jong en oud. Bij elke locatie krijg je een vraag en moet je een
antwoord geven. De letters uit de antwoorden vormen een zin. Deze kun je aan het
einde van de tocht oplossen. Je kunt op elke locatie starten!

De route is ca. 30 kilometer, dus wees goed voorbereid!
Wat neem je mee en trek je aan?
Neem iets te eten, drinken en eventueel een lekkere snack mee. Pleisters, mobiele telefoon
en een vrolijke lach op je gezicht. Trek makkelijk zittende kleding aan en kleed je naar hoe
het weer is. Onderweg kom je ook langs plekken waar je iets kunt kopen.
Gooise Meren Beweegt is onderdeel van Sportfondsen Gooise Meren.
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Molen ‘de Onrust’
Molen ‘De Onrust’ is gebouwd in
1809 om het Naardermeer te bemalen. De 15 meter hoge molen
regelt het waterpeil van dit bijna
700 ha grote moerasgebied,
zonder ondersteuning van een
ander gemaal. In het Naardermeer
wordt de natuur met natuurlijke
kracht onderhouden.

Het scheprad verplaatst ongeveer 10 m³ water per omwenteling. Het wiekenkruis draait
hiervoor twee keer rond. Om een peilverlaging van 1 cm te krijgen, is één dag (ongeveer
16 uur) met goede wind nodig. Door de wieken in een bepaalde stand stil te zetten kun je
snel een boodschap doorgeven. Handig toen er nog geen telefoon was! Wieken in een
plusteken betekent 'rust', wieken in een kruis met de hoogste wiek vlak voor het hoogste
punt betekent 'vreugde'.
Waterhuishouding Naardermeer
Het Naardermeergebied heeft een eigen waterhuishouding. Vroeger was er genoeg water
in het Naardermeer. Regenwater uit het hooggelegen Gooi kwam via de bodem in de
laagveengebieden omhoog als kwelwater. Door drinkwaterwinning, daling van de grondwaterstand in omliggende polders en afvoer van regenwater door het riool is er minder
water beschikbaar.
Regelen waterpeil
In de winterperiode stijgt door neerslag het waterpeil van het Naardermeer. Molen ‘De
Onrust’ maalt het overtollige water naar de Vecht. Zomers is er in het gebied juist veel
water nodig voor de groei van planten. Ook verdampt water door wind en zonnewarmte.
Vaak moet er water ingelaten worden om een goed waterpeil te handhaven. Vroeger ging
dat heel eenvoudig: via de sluisdeur in de molen liet men Vechtwater binnen. Nu doen
we dit niet meer. Een kleine waterzuiveringsinstallatie haalt eerst de fosfaten uit het
rivierwater. Het schone water stroomt daarna in het Naardermeer.
Molenaars
Vrijwillige molenaars houden de molen draaiende. Tijdens het winterseizoen draaien ze
vaak, soms een paar dagen per week. In de zomer draait de molen zonder scheprad om
hem in conditie te houden. Ook voeren zij dan onderhoud en kleine reparaties uit.
De molen aan het Naardermeer is vrijwel elke zondag open voor publiek, als de blauwe wimpel
wappert.
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Vroeger werd er door de wieken in een bepaalde stand te zetten, een
boodschap afgegeven.
Welk woord werd er bedoeld met de wieken in een ‘plus teken’?
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Volg de route:
• Fiets de Boezemkade, vanaf de molen, af tot aan de Keverdijk en sla linksaf.
• Sla daarna meteen rechtsaf om op de Meerkade te komen.
• Sla bij de T-splitsing linksaf (49) en vervolg de weg op de Meerkade 4,5 km
langs de A1 (linkerhand). Deze gaat vanzelf over in de Overscheenseweg,
• Fiets tot de T-Splitsing en sla rechtsaf, het wildrooster over, je komt nu bij
Natuurmonumenten Stadszicht

Natuurmonumenten Stadszigt
Helder water, dicht moerasbos en drassige weilanden;
het Naardermeer ligt als een groene oase tussen
Amsterdam en Hilversum. Zeldzame dieren als de otter
en purperreiger voelen zich helemaal thuis in dit
beschermde natuurgebied. Je kunt het gebied
bezoeken door met de boswachter een vaartocht te
maken met de fluisterboot, een wandeling rond het
meer te maken of een fietstocht over de stille
polderweggetjes. Gasterij Stadzigt is dan je startpunt.
Gasterij Stadzigt is ook de plek om lekker te eten en te drinken, te genieten van de natuur
en elkaar te ontmoeten. Gasterij Stadzigt staat garant voor puur genieten. Breng daarvoor
ook vooral een bezoek aan de winkel. Ze hebben een eerlijk en gevarieerd aanbod. Ze
bekommeren zich om het milieu en kiezen bewust voor de drie P's van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen: People, Planet en Profit. Ze voegen hier graag nog een vierde
P aan toe. Passie! Laat u verrassen en vertel ze uw ervaring.
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Volg de route:
• Fiets terug en ga na het wildrooster rechtsaf de Voormeer op.
• Sla vóór het water rechtsaf en vervolg de Voormeer. Fiets onder het spoor
door, je fietst nu door de ‘Voormeerpassage’.

Fiets - Wandeltunnel ‘Voormeerpassage’
De nieuwe onderdoorgang onder de
spoorlijn voor voetgangers en fietsers, bij
het Naardermeer.
De noord- en zuidkant van het Naardermeer zijn nu verbonden bij de Karnemelksloot in Naarden. Het wordt hierdoor moge
lijk om in één keer het Rondje Naardermeer
te maken zonder om te rijden voor de
kruising van de treinrails. Voorheen liep de
weg 'dood', dat is nu niet meer zo. Fietsers en wandelaars kunnen onder het spoor door
en hoeven niet door de woonwijk.
Faunapassage: Ook dieren kunnen, via een speciale corridor van de tunnel gebruik
maken. Dat is belangrijk, omdat het spoor tussen Naarden en Weesp een hindernis is
voor veel diersoorten die in het natuurgebied Naardermeer leven. De Voormeerpassage
is de grootste van de negen faunapassages, die het leefgebied van bijvoorbeeld otters,
kikkers en ringslangen vele malen groter maakt. De Karnemelksloot krijgt bovendien een
doorgetrokken oever onder het spoor door, waardoor een zogenaamde natte ecologische verbinding ontstaat. De nieuwe verbinding ligt in het gebied Natuurmonumenten.
Nu ziet het er nog wat kaal uit maar straks groeien hier allerlei kruiden en bloemen. De
gemeente Gooise Meren gaat de verbinding beheren.

Hoe noem je de strook die is aangelegd voor de dieren?
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Volg de route:
• Na de tunnel vervolg je het fietspad Voormeer en deze loopt over in
Naardermeer en daarna in Meerstraat.
• Volg het fietspad 2,5 km verder langs de Karnemelksloot.
• Sla vervolgens linksaf (37), ga over het water. Je fietst nu op de Melkmeent,
volg dit fietspad 1 km. Aan je rechterhand vind je de kinderboerderij de
Meent! Neem hier een kijkje en beantwoord de speuropdracht.
•

Aan het einde van deze weg vind je aan je linkerhand een Fietscrossbaan.
Maak gerust even een rondje! Leuke afwisseling.

Kinderboerderij de Meent & Fietscrossbaan ‘de Meent
Een plek voor jong en oud waar je uitgebreid kennis kunt
maken met verschillende boerderijdieren en door de
unieke ligging, naast een melkveebedrijf, ook kennis kan
maken met een echte boerderij. Voor een kopje thee,
koffie met wat lekkers of bijvoorbeeld een (kinder)
feestje, ga je even aan bij theehuis Juffrouw Jansen.

Een leuke fietscrossbaan in Hilversum, gelegen op de
Hilversumse Meentweg / Melkmeent. Lekker fietsen op
een mooi parcours in Hilversum. Gratis toegang.

De Boerderij ligt aan de Melkmeent maar ergens is een straatbordje met een andere
naam erop. Welke straatnaam staat er op het bordje?
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Volg de route:
• Steek de Hilversumsemeentweg over en vervolg de weg op de Melkmeent.
• Steek de N236 over en sla linksaf, bij de rotonde op de N236 ga je rechtdoor.
• Steek bij fietsknooppunt 36 de N236 weer over. Je fietst nu door het Franse
Kamp richting de Watertoren. Steek de Bussumergrindweg over. Nu sta je
voor de Watertoren.

De Watertoren Bussum
Deze ligt aan de Bussummergrindweg, in de wijk Het Spiegel in Bussum nabij station
Bussum Zuid en kijkt uit over de Bussumse heide en de bebouwing van Bussum-Zuid. De
watertoren werd gebouwd in 1897 naar een ontwerp van Ir. H.P.N. Halbertsma en is niet
meer als zodanig in gebruik. De toren had aanvankelijk een hoogte van 35 meter en een
reservoir van 200 m3. De toren
was
onderdeel
van
het
nabijgelegen pompstation en
waterwingebied, eigendom van
de Bussumsche Waterleiding
Maatschappij, sinds het begin
van de 20e eeuw. In 1967 werd
een verbouwing uitgevoerd
waarbij de mantel rond het
waterreservoir werd vervangen,
naar verluidt om te voorkomen
dat delen van de buitenzijde van
de toren naar beneden zouden
vallen. Na deze verbouwing
bedroeg de hoogte nog slechts 30 meter. De watertoren werd in 1997 verkocht aan
Michiel Haas van ingenieursbureau NIBE, die het geheel wilde verbouwen tot woning met
kantoor. Dit plan werd niet uitgevoerd. In 2004 richtten Haas en architect Bob Custers het
Bussums Watertorencollectief op, met als doel een gemeenschappelijk kantoor te
ontwikkelen met de hoogste duurzaamheidsscore van Nederland. Haas was
verantwoordelijk voor de duurzaamheid en Bob Custers uit Bussum tekende het
ontwerp. Het werd een bedrijfsverzamelkantoor van 3500 m2. Het complex werd in zijn
exploitatie CO2-neutraal en op de bovenste etage kwam een panoramaruimte, waarvoor
de aluminium kap rond het reservoir vervangen werd door glazen wanden. De
watertoren werd opgeleverd als duurzaamste kantoor van Nederland met een MIG-score
van meer dan 1028 punten[1] Het werd verkocht in 2010 aan Meeuwsen Ten Hoopen
Belastingadviseurs en Accountants (MTH) en zij namen zelf hun intrek als bewoners van
het pand.
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Met hoeveel meter is de Watertoren lager geworden? Schrijf voluit!
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Volg de route:
• Vervolg je weg langs de Watertoren omhoog de spoorbrug over en sla bij de
rotonde rechtsaf de Ceintuurbaan in.
• Sla na het vijverpark rechtsaf op de rotonde (Laarderweg) en fiets rechtdoor
richting de Bussumerheide.
• Fiets de Bussumerheide iets op en ga meteen linksaf, richting Paviljoen
Heidezicht.
• Vervolg je weg op het fietspad totdat je bij Heidezicht bent aangekomen.

Heidezicht
Als er zoiets zou
bestaan als ‘het mooiste
terrasuitzicht’, dan zou
Heidezicht hoge ogen
gooien. Niet verwonderlijk, zo pal aan de
Bussumerheide. Zodra
het zonnetje zich maar
even laat zien, is het hier
meteen gezellig vol. Er
hangt een ‘alles kan’mentaliteit bij Heidezicht, al dient men zich
natuurlijk wel aan een
paar regels te houden. Honden aangelijnd bijvoorbeeld, en niet je eigen consumptie
gebruiken op het terras of in de speeltuin. Die speeltuin is trouwens razend populair en
dat is logisch, want er is volop ruimte en de speeltoestellen zijn spannend en laten wat
aan de verbeelding over.

Fietsspeurtocht
Bekijk het menu! Welk gerecht staat er als derde dik gedrukt?
. . . . . . . . . . . .

Volg de route:
• Sla linksaf het fietspad op, houd rechts aan (slingerpad) en vervolg je weg.
• Je fietst nu de hei af en het bos in. Volg de weg door het bos.
• Bij de kruising sla je linksaf en fiets je richting de Groene Afslag.
• Aan het einde tussen de twee paaltjes door en aan je rechterhand bevindt
zich de ingang van de Groene Afslag.
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PLEISTERPLAATS VOOR DE WERELD VAN MORGEN
En dat dan duurzaam, lokaal en super circulair. Anders dan al het andere dat je kent. De
leukste inspiratielocatie van het land, waar je met een groen humeur naar buiten rolt en als
je gaat vergaderen comfortabel uit je comFortzone gehaald wordt.
Het begon als een tijdelijke pop-up in het oude AZC Crailo, maar ze zijn gevraagd het
kloppend hart van de nieuwe ecowijk te worden. Hoe leuk is dat! En ondanks de corona
perikelen pakken ze onverdroten door. EEN AANRADER en de moeite om rond te kijken!
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Volg de route:
• Bij het verlaten van de Groene Afslag vervolg je de Amersfoortsestraatweg
en houd links aan.
• Fiets de Amersfoortsestraatweg helemaal door tot aan de Huizerweg.
• Steek de Huizerweg over en vervolg de weg tot aan de Brediusweg.
• Steek de Brediusweg over en fiets langs NH Hotel Jan Tabak tot aan de
rotonde (Wellantcollege).
• Vóór de rotonde sla je rechtsaf en vervolg je de weg linksaf richting
Naarden-Vesting. Fiets langs Sportcentrum de Lunet en Politiebureau.
• Fiets over de brug Naarden-Vesting binnen over de Kapitein G.A. Meijerweg
en volg aan het einde de weg naar links, Ruisdaelplein en ga rechtsaf de
Marktstraat in.
• Op de Marktstraat krijg je aan je rechterhand het oude Stadhuis en Vesting
Hotel Naarden (t.o. de Grote Kerk Naarden).
Op de gevel van het hotel vind je de speurinfo!

Waterpomp
Op de hoek van de Raadhuisstraat en de Marktstraat in Naarden staat een houten waterpomp. Het is een replica van de oude stadspompen, waarvan er ooit …. stuks binnen
de vesting stonden. Naarden liep in 1900 wel voorop met de elektriciteitsvoorziening,
maar met de aanleg van waterleiding wilde het maar niet lukken. Veel inwoners zagen de
noodzaak daar niet van in. Veel huizen hadden de beschikking over een eigen pomp en
een regenwaterput. Het regenwater was ’zacht’ en werd vooral gebruikt voor de was. De
overige bewoners maakten gebruik van de stadspompen die in de straten stonden. Vanaf
het midden van de 18e eeuw zorgden de stadspompen voor de openbare watervoorziening. Het binnenstadje was op zandgrond gebouwd en het grondwater zat niet al
te diep. De wel, waarop iedere pomp stond, lag
slechts ca. drie meter onder het straatoppervlak.
Zandgrond was tevens ideaal voor het gebruik van
beerputten, bestaande uit los gestapelde stenen.
Een put raakte niet snel vol, want de vloeibare
bestanddelen werden opgenomen door het zand.
Als het water merkbaar vervuild was kwam er een
bordje ‘GEEN DRINKWATER’ Sommige pompen
waren populair, omdat het als drinkwater beter
smaakte. Men liep daarvoor graag een straatje om.

Fietsspeurtocht
Hoeveel waterpompen stonden er tijdens de 18e en 19e eeuw in de vesting?
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Volg de route:
• Vervolg je weg rechtdoor de Marktstraat. Aan het einde van de straat vind je
het Arsenaal. Fiets over het steile bruggetje en sla linksaf (Kooltjesbuurt).
• Fiets langs het Arsenaal en ga aan het einde van de weg rechtsaf de
Amsterdamsestraatweg op.
• Fiets tot Waterkeringpad, (Admiraal Helfrichweg, deze is vóór de
parkeerplaats) en sla daar rechtsaf, je fietst schuin omhoog de brug over.
• Sla dan linksaf de Zuiderzeepad in.
• Fiets helemaal door, onder het viaduct de A1 door en houd dan links aan.
• Je nadert een T-splitsing, steek de weg over (Hoofdgracht) en ga linksaf.
• Aan het einde van de weg (kruising), sla je rechtsaf de IJsselmeerweg op om
richting Jachthaven Naarden te gaan.
• Na 200m vind je aan je rechterhand de ingang van de haven. Ga deze in en
fiets tot Restaurant Porterhouse. Hier vind je ook het oudste woon- en
atelierschip ‘de Zwerver’

Jachthaven Naarden

Jachthaven Naarden in het Naarderbos is met ruim 1.200 ligplaatsen één van de grootste
jachthavens van Nederland. Marina Parcs biedt hier overnachtingen aan in gezellige
havenlodges, in woonboot De Zwerver of in een tiny wagon. De haven biedt sportief plezier voor het hele gezin. Of u nu wilt varen, wandelen of fietsen, de jachthaven is een
ideale uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken. Van hieruit vaart u naar het IJmeer,
Markermeer, IJsselmeer of de Randmeren, maar ook de fraaie Vecht is goed te bereiken.
Klim en klauter in de speeltuin, ontspan aan het zwemstrand. Daarnaast biedt de haven
verschillende voorzieningen aan voor natuurliefhebbers, watersporters of andere
sportieve bezoekers: van scheepswinkel tot jachtservice, en van wasserette en havencafé
tot minisupermarkt.
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In welk jaar werd ‘de Zwerver’ ontworpen? Schrijf voluit!
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Volg de route:
• Fiets terug naar de IJsselmeerweg en sla vervolgens rechtsaf.
• Sla na ca.100m linksaf en steek de IJsselmeerweg over.
• Blijf het fietspad, na de flauwe bocht naar rechts, volgen.
• Steek de IJsselmeerweg over en sla linksaf om langs de weg te fietsen.
• Fiets onder de A6 door en ga aan het einde met de bocht mee richting
Muiderberg.
• Rij helemaal rechtdoor tot het einde, volg de bocht naar rechts de
Tesselschadelaan in, na de vijver naar links, de Erfgooierslaan in en aan
het einde volg je de weg naar rechts.
• Fiets de Erfgooierslaan helemaal af, sla dan linksaf de Willemslaan in en
direct weer rechts af naar de Eikenlaan.
• Fiets deze helemaal af en sla vervolgens linksaf naar de Brink.
• In deze straat vind je aan je linkerhand Hotel Restaurant het Rechthuis

Het Rechtshuis
In 1880 werd
Muiderberg aan de
Gooise Tram verbonden
Hierdoor kwam er een
makkelijkere verbinding met de omliggende plaatsen. De trekschuit werd vanaf die
tijd niet meer gebruikt. De Gooise Tram
reed over wat nu, de Gerard Doulaan is, via
de polder naar de oude Naarderstraatweg. In de tweede wereldoorlog verdween de
tramverbinding met Muiderberg, maar met de eerste 15 jaar van het bestaan van de tram
is het inwoneraantal verdubbeld. Het Rechthuis: in vroegere tijden was hier een
dependance van het kantongerecht in Naarden gevestigd voor de beslechting van
plaatselijke geschillen. Het Rechthuis fungeerde lange tijd ook als wachtruimte voor
reizigers die gebruik maakten van de stoomtram. De tramlijn begon in Amsterdam en
voerde via Muiden naar Naarden. Bij de Hakkelaarsbrug was er een aftakking naar
Muiderberg die eindigde op een emplacement bij het Rechthuis. In de wandeling werd de
tram de ‘Gooise moordenaar’ genoemd naar de vele ongelukken die het veroorzaakte.

Fietsspeurtocht
Doordat het wegverkeer toenam en daardoor ook het aantal verkeersongelukken, kreeg deze tram in de volksmond een andere naam. Welke?
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Volg de route:
Vervolg het fietspad aan de rechterkant van de Googweg.
• Volg deze weg richting de Hackelaarsbrug. Op dit fietspad ligt een tegel met
een verhaal. Vind de Tegel! (tip: vlak voor de s-bocht)

Tegel met jaartal van de moord
Nabij Hakkelaarsbrug werd Floris de Vijfde,
graaf van Holland, vermoord op 23 juni
1296 door zijn eigen edelen. Een tegel in
het fietspad herinnert je aan dit feit. Hij
werd vermoord door Gijsbreght van Amstel
en Herman van Woerden. De ware reden
van de samenzwering in 1296 lag
waarschijnlijk in de internationale politiek.
Floris V was vanouds een bondgenoot van koning Edward van Engeland. Op het fietspad
langs de Googweg ligt voorbij de brede sloot een steen met daarop het jaar van de
moord. Onder Floris groeit Holland uit tot een machtig graafschap. Hij krijgt de koppige
West-Friezen eronder en lijft Amstelland en 't Gooi in. Met zijn dadendrang maakt hij wel
veel vijanden. Floris overspeelt zijn hand door de Engelse koning Edward te laten vallen
en een alliantie aan te gaan met Frankrijk. Edward, de oom van Floris, is woedend op het
verraad van zijn neef. Hij benadert enkele ontevreden Hollandse edelen, waaronder
Gijsbrecht van Amstel, die ook een appeltje hebben te schillen met de graaf. In juni 1296
nemen de edelen Floris gevangen tijdens een valkenjacht in de buurt van Utrecht. Daarna
sluiten ze de graaf op in zijn eigen Muiderslot. De ontvoering zorgt voor veel commotie
onder het gewone volk dat erg gesteld is op de graaf. Voor de poorten van het Muiderslot
verzamelt zich een menigte om hem te bevrijden. De ontvoerders besluiten Floris weg te
voeren naar Muiderberg, maar stuiten onderweg op een groep Naardingers die zijn bewapend met hooivorken, knuppels en stokken. Gerard van Velsen, één van de ontvoerders,
heeft nog net genoeg tijd om met zijn zwaard stevig in te hakken op Floris, die weerloos
zit vastgebonden op zijn paard. De 43-jarige graaf sterft ter plekke aan zijn verwondingen.
Na de brute moord slaan de edelen op de vlucht. Uiteindelijk zullen ze hun straf niet
ontlopen.

Fietsspeurtocht
Zie de cijfers op deze steen los van elkaar en tel deze bij elkaar op. Wat is de
uitkomst? Schrijf volledig uit.
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Volg de route:
Volg de Googweg richting de Hakkelaarsbrug. Wanneer je daar aankomt lees
hieronder over het ontstaan van de brug. Leuk weetje!
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De Hakkelaarsbrug is een ophaalbrug over de Naardertrekvaart, een
oude trekschuitverbinding tussen
Amsterdam en het Gooi. De Googweg
loopt vanuit Muiderberg na de brug
en de kruising met de Zuid-polderweg
en de Naardervaart over in de Goog.
Aan de noordkant dragen ook een
aantal zijwegen de naam Googweg.
De Tennisvereniging de Hakkelaars is
vernoemd naar deze brug. Dat
Muiderberg vooral uit zandgrond
bestond was voor het snel groeiende
Amsterdam een uitkomst. Het vervoer van het zand naar Amsterdam ging via de Trekvaart
naar Muiden en Diemen. De Trekvaart is in 1640, hoofdzakelijk met dit doel, gegraven.

Fietsspeurtocht
Volg de route:
Vanaf de Hakkelaarsbrug steken we de weg (Zuidpolderweg) over en volgen we
onze route rechtdoor (de Goog). Zet je versnelling in de lichtste stand want we
gaan klimmen. Deze weg brengt ons over de snelweg (A1). Bovenop het viaduct kun
je even uitrusten en genieten van het uitzicht over de snelweg. Zie jij onze
volgende HOTSPOT, de Zandhazenbrug (Spoorbrug)?

Zandhazenbrug
De Zandhazenbrug is de spoorbrug
met de langste overspanning van
Nederland en één van de grootste
van Europa, vlakbij Muiderberg over
de autosnelweg A1. Bovendien is de
brug het grootste en zwaarste object dat ooit in Nederland over de
weg is verplaatst. De brug overspant de nieuwe A1 met 16 rijstroken in één keer zonder tussensteunpunten. De spoorbrug bevat net zo
veel staal als de Eiffeltoren.
De brug maakt deel uit van de spoorlijn Weesp - Lelystad. De naam van de brug is afgeleid
van de bijnaam van inwoners van Muiderberg: Zandhazen.

De Zandhazenbrug is de langste spoorbrug van Nederland, met een hoofdoverspanning van ? meter. Vul het getal voluitgeschreven in!
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Volg de route:
Uitgerust? We gaan in volle vaart naar beneden.
• Volg de weg en ga onder het spoorviaduct door.
• Fiets rechtdoor tot aan het bruggetje. Hier zie je een molen aan je
rechterhand. Wil jij deze even van dichtbij bekijken?
• Ga vóór het bruggetje rechtsaf richting de molen. Met een beetje mazzel is
er iemand aanwezig die jou alles over de molen kan vertellen.

Wat heb je het goed gedaan! Wij hopen dat je genoten hebt.
Op de laatste bladzijde kun je de zin oplossen die we zoeken.
Van ons krijg je de eerste letter in de Bonus
…en deze zet je op 15
Succes!

Fietsspeurtocht
Zet de letters van het antwoord op de juiste plaats

1

2

3

Molen ‘de Onrust

1 op 2

Fiets- Wandeltunnel ‘Voormeerpassage’

1 op 19, 6 op 4, 11 op 20

Kinderboerderij de Meent & Fietscrossbaan ‘de
Meent

1 op 22, 8 op 7, 18 op 9, 20 op 6

De Watertoren Bussum

2 op 17, 3 op 18

Heidezicht

3 op 14, 4 op 1, 6 op 16,

Waterpomp

3 op 8

Jachthaven Naarden

1 op 11, 11 op 10, 16 op 25

Het Rechtshuis

1 op 12, 11 op 5, 13 op 23

Tegel met jaartal van de Moord

1 op 3, 7 op 21

Zandhazenbrug

3 op 13, 6 op 10, 17 op 24
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5

6

7

8

9

10 11 12

13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

Wil je weten of je oplossing goed is, stuur een mail naar: j.loa@gmbeweegt.nl

Fietsspeurtocht

