Kinder-fiets-puzzel buurtentocht ± 12,5km
Oranjevereniging Oegstgeest, 27 april 2022

Er zijn dit jaar 3 startlocaties, de Louise de Colignylaan, bij het grote hek,
nr., het Rustenburgerpad in Nieuw Rhijngeest, nr. en bij het Heempark
langs het Heinrich Wittepad in Poelgeest, nr. .
Iedereen start zelf, je komt vanzelf ook langs de andere startlocaties.
Vraag geldt eigenlijk al voor de hele tocht
Startlocatie nr. 
Fiets vanaf het hek de Louise de Colignylaan in, langs de vijver rechtsaf de
Oranjelaan in. Aan het einde oversteken en linksaf het fietspad langs de
Rhijngeesterstr.weg op, langs kerk, bij de rotonde rechtdoor de
Rhijngeesterstraatweg op, verder op het fietspad. Bij de vluchtheuvel
rechtsaf het fietspad op langs SOEK. 
Nu fiets je een heel klein stukje door Bospark Rhijngeest, bijna dagelijks zijn
roofvogels te zien als buizerd, torenvalk en een bosuil. In deze tijd van het
jaar kun je er allerlei soorten stinzenplanten vinden, zoals sneeuwklokjes,
lenteklokjes, krokussen, narcissen, bosanemoontjes, gevlekte aronskelk én
wilde hyacinten. Een schitterend wandelpark!
Aan het einde van het park over het bruggetje, rechtsaf en daarna linksaf het
fietspad op, onder de A44 door en dan linksaf de Sterrenschans op. Daarna
het fietspad door Park Landscroon  en dan rechtsaf : de Rhijnhofweg.
rechtsaf naar het Rustenburgerpar Pad. Hier kom je bij startlocatie 
Startlocatie nr. 
Steek bij de verkeerslichten de Rhijnzichtweg over naar de Floresstraat,
Soembastraat, Surinamestraat, langs buurthuis de Kratong,
 Sumatrastraat en aan het einde linksaf voor het hek naar de
verkeerslichten om onder de A44 door te gaan. Langs de snelweg de
Berlicumstraat, lans de sportvelden de Homeruslaan, om de school heen en
dan op de Apollolaan rechtsaf naar de verkeerslichten

Als je bent overgestoken rechtsaf de Assendelftstraat in. Hierna rechtsaf het
fietspad van de Rhijngeesterstraatweg en dan oversteken het
Wilhelminapark in, langs het oude Raadhuis door naar het oversteeklicht. 
Aan de overkant de Prins Hendriklaan in, rechtdoor naar de
Duivenvoordestraat, dan de splinternieuwe Zandbergenstraat en Van
Egmondstraat en oudere Emmastraat in, vervolgens om de vijver
van het Emmaplein heen naar de Hofbrouckerlaan
Bij de volgende vijver rechtsaf de Hofdijck op en bij de rotonde driekwart
rond en het fietspad op langs de Laan van Oud Poelgeest. Tegenover de
tennisvelden de Kwaaklaan op en aan het einde rechtsaf over de brug
en dan linksaf het fietspad langs het woonwagenkamp op. En dan de derde
brug op linksaf op om bijna het hele fietspad langs het spoor te volgen. Vlak
voor het einde linksaf de Simon van Ooststroomhof in en dan rechtdoor naar
de Jac. P. Thijsselaan. Aan je rechterhand zie je de Klaas Hennepoelpolder,
een heerlijk watergebied waar veel vogels fourageren.
Door op de Adriaan van Rooyenl aan en na het laatste huis rechtsaf het
Heinrich Wittepad op. Hier kom je bij startlocatie 
Startlocatie 
Fiets de Lange Voort op, ja, die begint hier al, over de brug, bij de
rotonde rechtdoor maar meteen rechtsaf op de fietsdoorgang de Paedtslaan
in, die gaat over in de Mathenesselaan en dan oversteken om de Vincent van
Goghlaan in te gaan. Dan linksaf de Jan Steenlaan in, de Lange Voort
oversteken, die fiets je helemaal tot je rechtsaf de Piet Heinlaan in kan.
Dan rechtsaf de Hazenboslaan in, linksaf Lange Voort op, rechtsaf de Frans
Halslaan, helemaal doorfietsen tot je linksaf de Rozenlaan in kan, dan op de
Irislaan een klein stuk links en meteen rechts de Clematislaan in, Rechtsaf de
Korenbloenlaan en meteen weer links de Dahialaan in tot de Dorpsstraat,
voorzichtig oversteken en meteen links rechts de van Wasssenaerlaan. Die
helemaal volgen tot je rechtsaf de van Cuyklaan en linksaf de Willibrordlaan
in fietst. Vervolgens na vraag  linksaf deKamphuyzenlaan en dan
weer rechtsaf het fietspad langs de Dorpsstraat op. Dan weer voorzichtig de
Dorpsstraat oversteken naar de Schoutenburgstraat, dan rechtsaf door een
van de oudste straten van Oegstgeest, tussen de paaltjes door rechtdoor de
Duinzichtstraat in en aan het einde rechtsaf de Lijtweg.
Hier is startlocatie 




Bij een blauw  staat hier onder een vraag
Alle antwoorden staan na Koningsdag op de site van de
Oranjevereniging Oegstgeest.



Waarvan was dit hek de toegang?

 Wat is

SOEK ?

 Landscroon, hier een ‘doe-vraag’, op het fietspad zie je aan de
rechterkant een evenwicht toestel, probeer in zo min mogelijk
stappen over de vijf boomstammen van begin naar einde te
lopen

 Wat is “Kratong”?
 We fietsen nu door het nieuwste buurtje van Oegstgeest,
wat was hier vroeger?

 Waar zijn die smalle gaten in het gebouw voor?
 Wat is eigenlijk fourageren?
 Hoe heet deze brug?
 In een van de tuinen staat een best wel aparte brievenbus, wat
is er apart aan?

 Door hoeveel buurten van Oegstgeest ben je gekomen, en kan
je ze allemaal noemen?

Deze route is ook te vinden op:
RouteYou routegids:

Koningsdag 2022 jeugd puzzel buurten fietstocht

Iets ouder-fiets-puzzel-buurtentocht + extra lus
om het voormalig vliegveld ± 25km
Oranjevereniging Oegstgeest, 27 april 2022
Er zijn dit jaar 3 startlocaties, de Louise de Colignylaan, bij het grote hek,
nr., het Rustenburgerpad in Nieuw Rhijngeest, nr. en bij het Heempark
langs het Heinrich Wittepad in Poelgeest, nr. .
Iedereen start zelf, je komt vanzelf ook langs de andere startlocaties.
Vraag geldt eigenlijk al voor de hele tocht
Startlocatie
Fiets vanaf het hek de Louise de Colignylaan in, langs de vijver rechtsaf de
Oranjelaan in. Aan het einde oversteken en linksaf het fietspad langs de
Rhijngeesterstr.weg op, langs kerk, bij de rotonde rechtdoor de
Rhijngeesterstraatweg op, verder op het fietspad. Bij de vluchtheuvel
rechtsaf het fietspad op langs SOEK. 
Nu fiets je een heel klein stukje door Bospark Rhijngeest, bijna dagelijks zijn
roofvogels te zien als buizerd, torenvalk en een bosuil. In deze tijd van het
jaar kun je er allerlei soorten stinzenplanten vinden, zoals sneeuwklokjes,
lenteklokjes, krokussen, narcissen, bosanemoontjes, gevlekte aronskelk én
wilde hyacinten. Een schitterend wandelpark!
Aan het einde van het park over het bruggetje, rechtsaf en daarna linksaf het
fietspad op, onder de A44 door en dan linksaf de Sterrenschans op. Daarna
het fietspad door Park Landscroon  en dan rechtsaf : de Rhijnhofweg.
Linksaf de fietsbrug , hier begint de extra lus om het vliegveld. Onderweg
kun je zien dat de werkzaamheden voor de ontsluiting van oud
vliegkamp Valkenburg al aardig vorderen.
Voor de extra lus: https://www.routeyou.com/nlnl/route/view/10493980/wandelroute/koningsdag-2022-ietsje-ouder-deextra-lus-om-het-vliegveld
Aan het einde van deze route kom je weer bij de brug uit, dan linksaf naar de
verkeerslichten, hier is startlocatie 

Of scan de onderstaande
QR code voor de extra lus

Startlocatie nr. 
Steek bij de verkeerslichten de Rhijnzichtweg over naar de Floresstraat,
Soembastraat, Surinamestraat, langs buurthuis De
Kratong,Sumatrastraat en aan het einde linksaf voor het hek
naar de verkeerslichten om onder de A44 door te gaan. Langs de snelweg de
Berlicumstraat, lans de sportvelden de Homeruslaan, om de school heen en
dan op de Apollolaan rechtsaf naar de verkeerslichten
Als je bent overgestoken rechtsaf de Assendelftstraat in. Hierna rechtsaf het
fietspad van de Rhijngeesterstraatweg en dan oversteken het
Wilhelminapark in, langs het oude Raadhuis door naar het oversteeklicht. 
Aan de overkant de Prins Hendriklaan in, rechtdoor naar de
Duivenvoordestraat, dan de splinternieuwe Zandbergenstraat en Van
Egmondstraat en oudere Emmastraat in, vervolgens om de vijver
van het Emmaplein heen naar de Hofbrouckerlaan
Bij de volgende vijver rechtsaf de Hofdijck op en bij de rotonde driekwart
rond en het fietspad op langs de Laan van Oud Poelgeest. Tegenover de
tennisvelden de Kwaaklaan op en aan het einde rechtsaf over de brug
en dan linksaf het fietspad langs het woonwagenkamp op. En dan de derde
brug op linksaf op om bijna het hele fietspad langs het spoor te volgen. Vlak
voor het einde linksaf de Simon van Ooststroomhof in en dan rechtdoor naar
de Jac. P. Thijsselaan. Aan je rechterhand zie je de Klaas Hennepoelpolder,
een heerlijk watergebied waar veel vogels fourageren.
Door op de Adriaan van Rooyenl aan en na het laatste huis rechtsaf het
Heinrich Wittepad op. Hier kom je bij startlocatie 

Startlocatie 
Fiets de Lange Voort op, ja, die begint hier al, over de brug, bij de
rotonde rechtdoor maar meteen rechtsaf op de fietsdoorgang de Paedtslaan
in, die gaat over in de Mathenesselaan en dan oversteken om de Vincent van
Goghlaan in te gaan.
Dan linksaf de Jan Steenlaan in, de Lange Voort oversteken, die fiets je
helemaal tot je rechtsaf de Piet Heinlaan in kan.
Dan rechtsaf de Hazenboslaan in, linksaf Lange Voort op, rechtsaf de Frans
Halslaan, helemaal doorfietsen tot je linksaf de Rozenlaan in kan, dan op de
Irislaan een klein stuk links en meteen rechts de Clematislaan in, Rechtsaf de
Korenbloenlaan en meteen weer links de Dahialaan in tot de Dorpsstraat,
voorzichtig oversteken en meteen links rechts de van Wasssenaerlaan. Die
helemaal volgen tot je rechtsaf de van Cuyklaan en linksaf de Willibrordlaan
in fietst. Vervolgens na vraag  linksaf de Kamphuyzenlaan en dan
weer rechtsaf het fietspad langs de Dorpsstraat op. Dan weer voorzichtig de
Dorpsstraat oversteken naar de Schoutenburgstraat, dan rechtsaf door een
van de oudste straten van Oegstgeest, tussen de paaltjes door rechtdoor de
Duinzichtstraat in en aan het einde rechtsaf de Lijtweg.

Bij een blauw  staat hier onder een vraag
Alle antwoorden staan na Koningsdag op de site van de
Oranjevereniging Oegstgeest.



Waarvan was dit hek de toegang?

 Wat is

SOEK ?

 Landscroon, hier een ‘doe-vraag’, op het fietspad zie je aan de
rechterkant een evenwicht toestel, probeer in zo min mogelijk
stappen over de vijf boomstammen van begin naar einde te
lopen

 Wat is eigenlijk “Kratong”?
 We fietsen nu door het nieuwste buurtje van Oegstgeest,
wat was hier vroeger?

Hier is startlocatie 

 Waar zijn die smalle gaten in het gebouw voor?




 Wat is eigenlijk fourageren?
 Hoe heet deze brug?
 In een van de tuinen staat een best wel aparte brievenbus, wat

Deze route is ook te vinden op:
RouteYou routegids:

is er apart aan?

 Door hoeveel buurten van Oegstgeest ben je gekomen, en kan
je ze allemaal noemen?

Koningsdag 2022 ietsje ouder puzzel buurten en vliegveld

34e Fietstocht OVO, april 2022

.nl route 20837461
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Bij een rood KP staat in de tekst een aanwijzing
Bij een gestippeld KP kan de route worden ingekort

Koningsdagroute 2022, lange e-bike routes,
Historisch Leiden, Zoetermeer, Woubrugge, ±65km, ±55 km, ±50 km
De route start op de Hofdijck, fiets die helemaal af,
vervolg op de Laan van Alkemade, aan het einde op de Laan van Oud Poelgeest is KP 55
Let op, na KP 22, onder het spoor door naar rechts de Haarlemmerweg op,
er ontbreekt een bordje.
De pontjes varen tot 18.00 uur
De route kan bij twee knooppunten worden ingekort.
Bij KP 54, niet naar KP 38 maar naar KP 05, dan is de route ± 50 km.
Bij KP 48, niet naar KP 47 maar naar KP 49, dan is de route ±55 km.

Deze route is minder geschikt
door veehekken en smalle bruggetjes

