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Traject: door diverse woonwijken van Driebergen
Afstand: 7,5 km
Start: buitenplaats Sparrendaal

km Omschrijving Actie Vraag
01 Sparrendaal, buiten de poort Rechtsaf
02 0,01 Hoofdstraat, bij de verkeers-

lichten gaat u langs het
monument.

Rechtdoor 1. Op het monument
staan 2 legendari-
sche figuren. Welke
zijn deze?

03 0,12 Hoofdstraat Rechtdoor 2. Van welk jaar da-
teert "Het Wapen
van Rijsenburg"?

04 0,28 Hoofdstraat. Bij kruispunt met
Loolaan: linksaf (voorzichtig,
oversteken met voetgangers-
lichten!!)

Linksaf 3. Even voor het ver-
keerslicht is een villa
aan de linkerzijde op
nummer 76. Hoe
heet deze villa?

05 0,95 Klein Loolaan. Eerste straat
(voor de garage langs!)

Linksaf 4. Wat voor bomen
staan er langs de
Klein Loolaan?

06 1,24 Nijendal. Aan het einde Linksaf
07 1,33 Nijendal. Na plm. 50 meter Rechtsaf 5. Na 100m versmalt

het trottoir rechts.
Hoe heet de villa
met het rieten dak?

08 1,37 Dr. Schaepmanlaan. Als links
Kon. Wilhelminalaan dan

Rechtsaf

09 1,64 Fietspad Laantje van Boer
Bos. Dit fietspad volgen en bij
de oversteek van Nijendal
(uitkijken)

Rechtdoor

10 1,90 Boterbloem. Voorbij de kinder-
boerderij

Linksaf 6. Hoeveel bomen
staan er in de weide
van de kinderboer-
derij aan de
Hoendersteeg?

11 2,02 Hoendersteeg. Doorrijden tot
aan de hekken. Oversteken en
dan

Linksaf

12 2,29 Rijsenburgselaan. Bij de ro- Rechtsaf 7. Heeft de fietser op

tonde de rotonde voor-
rang?

13 2,32 Damhertlaan. Bij het fietspad
aan de linkerhand

Linksaf

14 2,68 Jagerspad. Bij de fietsvoor-
rangsoversteek

Rechtsaf

15 3,00 Drieklinken. Aan het einde Linksaf
16 3,26 Korte Dreef. Aan het einde Rechtsaf 8. U passeert een kerk

aan de rechterzijde.
Wat voor gezindte
heeft deze kerk?

17 3,34 Engweg. Aan de rechterkant
ligt Dennenburg. Bij de boerde-
rij aan de rechterkant naar

Linksaf

18 4,08 Rosariumlaan. Op het kruis-
punt

Rechtsaf

19 4,47 Weth. Teselinglaan. Aan het
einde

Linksaf 9. Wat is het nummer
op de lantaarnpaal
met het straatnaam-
bord "Akkerweg"?

20 4,76 Akkerweg. Bij de rotonde in de
Hoofdstraat recht oversteken

Rechtdoor 10. Heeft de fietser op
de rotonde voor-
rang?

21 5,18 Horstlaan. Tweede straat Linksaf
22 5,73 De Boomgaard. Bij driesprong Rechtsaf
23 6,04 Mevr. Leinweberlaan. Eerste

straat
Rechtsaf



24 6,11 Coolsmalaan. Aan het eind Linksaf
25 6,33 Buntlaan. Eerste straat Rechtsaf 11. Hoe heet het insti-

tuut links voor de
afslag?

26 6,48 Kennedylaan. Aan het eind Linksaf
27 6,66 Vijverlaan. Rechts aanhouden,

aan het einde
Rechtsaf

28 6,84 Oranjelaan. Aan het einde Linksaf
29 7,01 Traaij. Tweede straat (incl. inrit

AH)
Rechtsaf 12. Hoeveel lantaarn-

palen staan op dit
deel van de Traaij?

30 7,13 Laan van Blommerweert. Aan
het einde

Linksaf

31 7,36 Bosstraat. Doorrijden tot aan
de Hoofdstraat, dan

Rechtsaf 13. Bij de slinger in de
weg staat rechts een
bank met een gevel-
steen. Wat staat
daar op?

Lever het antwoordformulier voor 16:00 uur in bij de kraam van de Fietsersbond
op het voorterrein van buitenplaats Sparrendaal. De winnaar wordt bekend ge-
maakt op de website van de afdeling:
http://www.fietsersbond.nl/driebergen
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Deelname aan deze fietspuzzeltocht is geheel op eigen risico. De Fiet-
sersbond aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
schade als gevolg van deelname aan deze fietspuzzeltocht.

Bij deelname aan de Fietspuzzeltocht ontvangt u
een kleine attentie. Indien u de tocht volledig rijdt
en het antwoordformulier ingevuld inlevert, maakt
u kans op een kleine prijs. Deelname is op eigen
risico. De uitslag wordt aan het eind van de dag

bekend gemaakt en gepubliceerd op
http://www.fietsersbond.nl/driebergen



AANNTTWWOOOORRDDFFOORRMMUULLIIEERR
(inleveren voor 16:00 uur)

1. Op het monument staan 2 legendarische figuren. Welke zijn deze?

2. Van welk jaar dateert "Het Wapen van Rijsenburg"?

3. Even voor het verkeerslicht is een villa aan de linkerzijde op nummer 76.
Hoe heet deze villa?

4. Wat voor bomen staan er langs de Klein Loolaan?

5. Hoe heet de villa met het rieten dak?

6. Hoeveel bomen staan er in de weide van de kinderboerderij?

7. Heeft de fietser op de rotonde voorrang?

8. Wat voor gezindte heeft de kerk aan de rechterzijde?

9. Wat is het nummer op de lantaarnpaal met het straatnaambord "Akker-
weg"?

10. Heeft de fietser op de rotonde voorrang?

11. Hoe heet het instituut links voor de afslag?

12. Hoeveel lantaarnpalen staan op dit deel van de Traaij?

13. Bij de slinger in de weg staat rechts een bank met een gevelsteen. Wat
staat daar op?

Naam:
Adres:
Telefoon:
Aantal personen:


