Kinder-fiets-puzzel kastelentocht ± 10km
Oranjevereniging Oegstgeest, 27 april 2021
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Bij een blauw KP staat hier onder een vraag
Vraag 10 is de kleur- zoekplaat met het kasteel,
apart te downloaden.
Alle antwoorden staan na Koningsdag op de site van de
Oranjevereniging Oegstgeest.
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Iedereen start zelf, eenmaal op het parkeerterrein bij de Lijtweg, fiets door de
fietspoort de Duinzichtstraat in, oversteken linksaf het fietspad langs de
Rhijngeesterstr.weg en rechtsaf De Voscuyl op naar de ingang van FCO. Na het pakje
drinken daar (tussen 11.30 en 14.00 uur mogelijk) weer terug naar de
Rhijngeesterstr.weg en rechtsaf, daarna rechtsaf naar de Willibrord kerk voor de
eerste vraag.
Als de vraag beantwoord is gaan we rechtsaf om de kerk, bij de rotonde rechtdoor de
Rhijngeesterstraatweg op. Op het terrein van het gemeentehuis is vraag 2. Als je het
antwoord weet ga je door de poort weer naar buiten, rechtsaf verder op het fietspad.
Bij de vluchtheuvel linksaf het landgoed van kasteel Endegeest op. Volg de Kasteellaan
KASTELENTOCHT
en fiets om het kasteel, let op de verkeersborden!
Hier kom je langs vraag 3. Stap even af en neem rustig de tijd om op de binnenplaats
even uit te rusten en rond te kijken.
Uitgerust?
Dan weer langs de grasheuvel en rechtsaf de Koolmeeslaan en na de brug rechtsaf de
Valklaan volgen. Dan het landgoed af, oversteken en linksaf het fietspad op naar KP6 en
door naar KP4, KP5 en KP55.

?1 Hoe hoog denk je dat het weerhaantje op de toren staat?
?2 Wat staat er boven de ingang van het gemeentehuis?
?3 Waarvoor zal die grote grasheuvel met een deur erin zijn?
?4 Links zie je het kasteel waar je net was, hoeveel balkons zie je?
?5

Hoeveel ooievaars zie je in of bij het nest in het weiland?

?6

Hoeveel ooievaars zie je in of bij het nest in bij het theehuis?

Een lang stuk fietsen, maar onderweg komt vraag 4 aan je linkerhand.
Tussen KP4 en KP55 kom je langs vraag 5 en 6.

?7 Wanneer is de waterput in de tuin gemaakt?

Na KP55 niet meteen door naar KP91, maar fiets rechtdoor naar het kasteel. Stal je fiets
in de stalling bij het Koetshuis en ga in de tuin of achter het kasteel op zoek naar het
antwoord op vraag 7.

?8 Hoe heet zo’n pont waar je langs komt?

Als je weer op je fiets stapt, volg de verkeersborden
naar de uitgang, niet
maar naar rechts, en vervolg de route naar KP91, KP77 en richting KP26. Onderweg kan
je vraag 8 en 9 beantwoorden.
Na Snackbar ‘t Haasje de fietstunnel door, linksaf de trap op en weer naar je
eigen startpunt

?9 Wat voor soort verlichting heeft de fietsbrug over het kanaal?
?10 Hoeveel mensen zijn er in het kasteel?

Iets ouder-fiets-puzzel kastelentocht ± 25km
Oranjevereniging Oegstgeest, 27 april 2021

Bij een blauw vraagteken staat hier onder een vraag
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Alle antwoorden staan na Koningsdag op de site van de
Oranjevereniging Oegstgeest.
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Iedereen start zelf, eenmaal op het parkeerterrein bij de Lijtweg, rij door de fiets poort de
Duinzichtstraat in, oversteken linksaf het fietspad langs de Rhijngeesterstr.weg
en rechtsaf De Voscuyl op naar de ingang van FCO. Na het pakje drinken daar (tussen
11.30 en 14.00 uur mogelijk) weer terug naar de Rhijngeesterstr.weg, rechtsaf, daarna
rechtsaf naar de Willibrord kerk voor de eerste vraag.
Als de vraag beantwoord is gaan we rechtsaf om de kerk, bij de rotonde rechtdoor de
Rhijngeesterstraatweg op. Op het terrein van het gemeentehuis is vraag 2. Als je het
antwoord weet ga je door de poort weer naar buiten, rechtsaf verder op het fietspad.
Bij de vluchtheuvel linksaf het landgoed van kasteel Endegeest op. Volg de Kasteellaan en
fiets om het kasteel, let op de verkeersborden!
Hier kom je langs vraag 3. Stap
KASTELENTOCHT
even
af en neem rustig de tijd om op de binnenplaats even uit te rusten en rond te kijken.
Uitgerust?
Dan weer langs de grasheuvel en rechtsaf de Koolmeeslaan en na de brug rechtsaf de
Valklaan volgen. Dan het landgoed af, oversteken en linksaf het fietspad op naar KP6 en
door naar KP4, KP5 en KP55.

?1 Hoe hoog denk je dat het weerhaantje op de toren staat?
?2 Wat staat er boven de ingang van het gemeentehuis?
?3 Waarvoor zal die grote grasheuvel met een deur erin zijn?
?4 Links zie je het kasteel waar je net was, hoeveel balkons zie je?
?5 Hoeveel ooievaars zie je in of bij het nest in het weiland?
?6

Hoeveel ooievaars zie je in of bij het nest in bij het theehuis?

Een lang stuk fietsen, maar onderweg komt vraag 4 aan je linkerhand.
Tussen KP4 en KP55 kom je langs vraag 5 en 6.

?7 Wanneer is de waterput in de tuin gemaakt?

Na KP55 niet meteen door naar KP91, maar fiets rechtdoor naar het kasteel. Stal je fiets
in de stalling bij het Koetshuis en ga in de tuin of achter het kasteel op zoek naar het
antwoord op vraag 7.

?8 Hoe heet de fietspont waar je langs komt?

Als je weer op je fiets stapt, volg de verkeersborden
naar de uitgang, niet
maar naar rechts, en vervolg de route naar KP22 en de route verder volgens KP-en.
Onderweg kan je vraag 8 en 9 beantwoorden.
Ga bij KP 68 richting KP53, maar ga voor het benzine station linksaf het fietspad langs de
Oosthoutlaan op. Bij de rotonde rechtsaf de Teylingerdreef, daarop blijven met de bocht
mee en bij de tweede rotonde schuin linksaf de Engelselaan op naar KP67. Bij KP94 linksaf
langs het Oegstgeester Kanaal naar KP26 en weer naar je eigen startpunt

?9 Wat voor soort bloem staat er heel groot langs de Teylingerdreef?
?10 Wat voor soort molen staat er langs het kanaal?

33e Fietstocht OVO, april 2021
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Bij een rood KP staat in de tekst een aanwijzing, bij

KP

niet helemaal naar KP

Koningsdagroute 2021, korte e-bike route, dit jaar een individuele fietstocht,
dus géén gemeenschappelijk startpunt of tijd!
KP68 is vlak bij de Klinckerberger Plas, aan de andere kant van de A44
Ga bij KP 68 richting KP53, maar ga voor het benzine station linksaf het fietspad langs de Oosthoutlaan op.
Bij de rotonde rechtsaf de Teylingerdreef, daarop blijven en bij de tweede rotonde rechtsaf naar KP59 en
door naar KP74
Let op:
Tussen KP42 en KP43, ga vòòr de vakantieparken niet rechtsaf de Kraaierslaan in, maar blijf op
de Duindamseweg, aan het einde rechtsaf omhoog, links langs het parkeerterrein
de Duindamseslag op, dan zit je weer op de route naar KP43
Let op: Tussen KP58 en KP50
Ter hoogte van het gemeentehuis van Sassenheim niet linksaf richting de kerk maar even het
Oranje gevoel aanwakkeren: rechtdoor de Prins Hendriklaan op, linksaf de Emmalaan op,
rechtsaf de Julianalaan en linksaf de Irenestraat in, rechtdoor in de van Heemstrastraat,
bij de brug is KP56, de brug over om weer op de route te komen.
Ga na KP58 ter hoogte van het gemeentehuis richting kerk gewoon naar KP50, dan niet
naar KP56 maar de Hoofdstraat volgen, ter hoogte van Sportpark Roodemoolen kom je bij KP53
weer op de hoofdroute.
op sommige plekken is een omleiding voor de fietsmaatjes opgenomen
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Bij een rood KP staat in de tekst een aanwijzing

Koningsdagroute 2021, lange e-bike route, dit jaar een individuele fietstocht,
dus géén gemeenschappelijk startpunt of tijd!
KP68 is vlak bij de Klinckerberger Plas, aan de andere kant van de A44
Let op: Tussen KP64 en KP62 Ga na het Space Expo niet rechtdoor naar KP62, maar steek over
naar Katwijk aan Zee, Wassenaar en ga het fietspad op, steek het Noorderlicht over, rechtdoor
weer fietspad, dan rechtsaf het Rijwielpad Rijnsoever Noord op, na de brug linksaf de Hartweg in,
dan zit je weer op de route naar KP62
Let op: Tussen KP42 en KP43, ga vòòr de vakantieparken niet rechtsaf de Kraaierslaan in, maar
blijf op de Duindamseweg, aan het einde rechtsaf omhoog, links langs het parkeerterrein
de Duindamseslag op, dan zit je weer op de route naar KP43
Let op: Tussen KP58 en KP50, ter hoogte van het gemeentehuis van Sassenheim niet linksaf
richting de kerk maar even het Oranje gevoel aanwakkeren: rechtdoor de Prins Hendriklaan op,
linksaf de Emmalaan op, rechtsaf de Julianalaan en linksaf de Irenestraat in, rechtdoor in de
van Heemstrastraat, bij de brug is KP56, de brug over om weer op de route te komen.
Ga na KP58 ter hoogte van het gemeentehuis richting kerk gewoon naar KP50, dan niet
naar KP56 maar de Hoofdstraat volgen, ter hoogte van Sportpark Roodemoolen kom je
bij KP53 weer op de hoofdroute.

