AUTOPUZZELTOCHT

Utrechtse Heuvelrug
Doorn - Wijk bij Duurstede - Rhenen - Renswoude - Austerlitz - Zeist - Soesterberg - Soest Soestdijk - Lage Vuursche - Fort Rhijnauwen - Fort Vechten - Driebergen - Doorn
Afstand: 160 km

Gratis aangeboden door:
PuzzeltochtOnline is een dienst van Belduna

Autopuzzeltocht op de Utrechtse Heuvelrug
Welkom in een oase van rust net buiten de Randstad!
•

In deze autopuzzeltocht van circa 160 km worden 32 multiple choice vragen gesteld over allerlei interessante bezienswaardigheden en attracties die je op je route over de Utrechtse Heuvelrug zult tegenkomen.
De antwoorden op deze vragen zijn soms eenvoudig te vinden op informatieborden die vlak bij - of tegen
de gevel van - de desbetreffende bezienswaardigheid zijn aangebracht. Er zijn echter ook een aantal vragen die je niet zo maar 1-2-3 kunt beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat je de bezienswaardigheid of attractie daadwerkelijk bezoekt óf raad vraagt bij de VVV c.q. de plaatselijke bevolking. Uiteraard
staat het je vrij om het internet te raadplegen. Kortom: Aan jou de keuze hoe je de puzzeltocht maakt!

•

Het is niet noodzakelijk om de autopuzzeltocht vanaf vraag 1
te doorlopen. Je bepaalt zelf bij welke vraag je wilt beginnen;

•

In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 17 t/m 32
de volgende notatie tegen: A<getal> -> P<getal>. Voorbeeld:
A3 -> P7. Dit betekent dat de letter achter het antwoord op
vraag 3 de 7e letter vormt van de oplossing van deze autopuzzeltocht (NB: De letter "A" staat voor "Antwoord", de "P"
voor "Positie");

•

Kaapse Bossen bij Doorn
De tocht kan het beste in de periode april t/m half oktober
worden gemaakt. De kans dat alle toeristische voorzieningen open zijn, is dan het grootst.

•

Bij het beantwoorden van de vragen dien je altijd eerst je auto te parkeren en vervolgens naar de bezienswaardigheid of attractie toe te wandelen. Bijkomend voordeel is dat je op deze wijze een stad, dorp
of landschap veel beter leert kennen.

•

Tijdens het rijden van deze puzzeltocht kun je te maken krijgen met tijdelijke wegafsluitingen. Om weer
snel op de beschreven route terug te komen, raden we je aan om gebruik te maken van je navigatiesysteem.

•

Alle antwoorden van deze autopuzzeltocht kun je terugvinden op:

•

Heb je vragen over deze autopuzzeltocht?
Laat het ons weten via: info@puzzeltochtonline.nl.

•

We wensen je veel plezier toe bij het maken van deze autopuzzeltocht!

https://www.puzzeltochtonline.nl/autopuzzeltochten/nederland/utrecht/utrechtse-heuvelrug/antwoorden
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We beginnen onze toeristische puzzeltocht op één van de mooiste plekken van
de Utrechtse Heuvelrug, namelijk bij Restaurant Châlet Helenaheuvel (Sint Helenalaan 2) in de Kaapse Bossen bij Doorn. Deze locatie is eenvoudig te bereiken
vanaf de provinciale weg Maarn-Doorn (N227).
Nadat we onze auto op de grote parkeerplaats hebben achtergelaten, maken we
een heerlijke wandeling van ca. 1 km door dichte bossen naar uitkijktoren "De
Kaap". Vanaf haar top heb je een prachtig uitzicht over de Utrechtse Heuvelrug!
1.

Welke hoogte heeft deze uitkijktoren?
a. Circa 19 meter
b. Circa 25 meter
c. Circa 41 meter
d. Circa 53 meter
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We keren terug naar de auto en rijden het bos uit. Op de kruising met de N227 slaan we linksaf richting
Doorn. Een kleine 2 km verderop zien we aan onze rechterhand de parkeerplaats van Kasteel Doorn (Langbroekerweg 10).
2.

Wat was één van de belangrijkste redenen om Huis
Doorn na de 2e Wereldoorlog te onteigenen van de
familie Hohenzollern.
a. In de winter van 1939/1940 had
T
Wilhelm II de Duitse autoriteiten
geheime informatie toegespeeld
over de ligging en sterkte van de
Nederlandse verdedigingslinies
b. Tijdens de aanval op Nederland
K
in mei 1940 ontving Wilhelm II de
Duitse troepen met open armen
S
c. Wilhelm II stuurde in juni 1940
een gelukstelegram aan Adolf
Hitler na diens zege op Frankrijk
d. Als verwoed houthakker heeft
P
Wilhelm II - geheel tegen de afspraken in - bijna het volledige
bos op het landgoed omgehakt

We vervolgen onze route over de N227 richting Wijk bij Duurstede. Na iets meer dan 4 km gaan we bij
de rotonde met de N229 (Bunnik-Wijk bij Duurstede) rechtdoor en rijden het dorpje Cothen binnen. Kort
nadat we de betonnen brug over de Kromme Rijn zijn gepaseeerd, komen we terecht in de Dorpsstraat
(rechts van ons zien we molen "Oog int Zeil"). Zodra we het dorp aan de andere kant uitgereden zijn, gaat
deze straat over in de Groenewoudsweg. Op huisnummer 18 zien we het Kersenmuseum.
3.
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Uit welke in 2002 gesloopte veiling zijn de veilingklok en de
bankjes afkomstig?
a. Uit de veiling van Tiel
A
b. Uit de veiling van Odijk
H
c. Uit de veiling van Geldermalsen
IJ
d. Uit de veiling van Wijk bij Duurstede
E
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De Groenewoudsweg komt uit op de N229. Hier slaan we rechtsaf naar
Wijk bij Duurstede. Midden in dit historische stadje, aan de Markt 22,
bevindt zich de Grote of Sint Janskerk.
4.

In welk jaar werd deze kerk een kapittelkerk?
a. 1365
b. 1459
c. 1486
d. 1523

R
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V

Aan de zuidwestzijde van het centrum vinden we in een bosrijke omgeving Kasteel Duurstede (Langs de Wal 5-7).
5.

Wat betekent het woord "Duurstede"?
a. Onneembare plaats
b. Sterke plaats
c. Rijke plaats
d. Ommuurde plaats

S
E
F
I

Op de oude stadsmuur langs de Nederrijn zien we de fotogenieke molen "Rijn
en Lek" (Dijkstraat 29).
6.

Hoe heet de poort waarop deze molen in 1659 werd gebouwd?
a. Leuterpoort
b. Rijnpoort
c. Amerongsepoort
d. Hoenderpoort

O
I
P
N

We verlaten Wijk bij Duurstede en rijden over de smalle en kronkelige Rijndijk
naar het 8,5 km verderop gelegen Amerongen. Zodra we dit dorp binnenrijden, zien we aan onze rechterzijde Kasteel Amerongen (Drostestraat 20). In dit
fraaie kasteel kunnen we de Wijtscollectie bekijken.
7.

Waar bestaat deze collectie uit?
a. Uit een verzameling gedroogde planten
b. Uit een verzameling topografische kaarten uit
de 17e eeuw
c. Uit een verzameling munten en penningen
d. Uit een verzameling schilderportretten van
familieleden en officieren

E
H
J
A

Aan het einde van de Drostestraat zien we recht voor ons de laat-gotische Andrieskerk op Hof 16.
8.

Wie stichtte in 1418 de kapel?
a. Jan Gerritz van Zuylen van Natewisch
b. Arnolda Claasdochter Oem van Bockoven van Zevender
c. Gerhard Hubertszoon Van Soudenbalch
d. Judith (Jutte) Van Culemborg
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Eveneens in het oude centrum van Amerongen vinden
we het Tabaksteeltmuseum (Burgemeester Jonkheer H.
van Den Boschstraat 46).
9.

Hoe wordt een tabakskist ook wel genoemd?
a. Broeibak
O
b. Broeikist
K
c. Broeikrat
V
d. Broeitrog
L
We gaan op weg naar Rhenen. Hiervoor nemen we de N225
richting Elst/Rhenen. Bij de eerste rotonde na Elst gaan we bij
Remmerden linksaf de Autoweg op. Deze smalle weg leidt ons
door een prachtig stukje Utrechtse Heuvelrug. Aan het einde van
deze bosrijke weg slaan we rechtsaf de Nieuwe Veenendaalsweg
in. Na 800 meter gaat deze over in de Paardenveld en rijden we
de heuvel af richting de oever van de Nederrijn. Bij de rotonde
nemen we de tweede afslag en zien vervolgens de machtige
toren van de Rhenense Cunerakerk recht voor ons (Kerkplein 1).
10.

11.

Welke bewering is juist?
a. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan
de apostel Paulus
b. Volgens een legende heeft Cunera
aan het hof van een koning Arnoud in
Rhenen vertoefd
c. De kerk en toren zouden zijn
gefinancierd met de opbrengsten
van bedevaarten
d. De Cuneratoren is de op één na
hoogste toren in de provincie Utrecht

S
N
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M

Wat was de naam van het voormalige winterpaleis dat Frederik van de Palts in de
17e eeuw tegenover de toren van de Cunerakerk liet bouwen?
a. Koningshuis
T
b. Huis Kerkzicht
A
c. Agnietenhuis
W
d. Huis Rijnsoever
D

We rijden over de N225 door het centrum van Rhenen richting Wageningen en bereiken al snel Ouwehands Dierenpark (Grebbeweg 111) dat prachtig gelegen is op de Grebbeberg.
12.

Hoe heten de twee Chinese panda's die in dit dierenpark
verblijven?
a. Xing Ya en Wu Wen
G
b. Qi Ji en Xiao Liwu
E
c. Da Hai en Qwara
P
d. Wuzhou en Keita
U
< Affiche van Ouwehands Dierenpark op een reclamebord langs de Grebbeweg.
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We vervolgen onze route over de N225 richting Wageningen
en zien na enkele honderden meters aan onze linkerzijde het
indrukwekkende Nederlands Militair Ereveld Grebbeberg.
13.

Hoeveel graven telt dit ereveld volgens het informatiebord bij de ingang?
a. Bijna 500 graven
A
b. Bijna 600 graven
M
c. Bijna 800 graven
R
d. Bijna 900 graven
S
We rijden verder over de N225 richting Wageningen. Zodra we de oostelijke helling van
de Grebbeberg zijn afgedaald, gaan we bij de eerste kruising linksaf en rijden over de
Cuneraweg naar Achterberg. Deze weg blijven we voor ca. 4,5 km volgen totdat we
links een rotonde zien. Deze rotonde rijden we op en slaan vervolgens bij de eerste
uitrit rechtsaf. Dit is de N233 richting Veenendaal. Na het viaduct met de A12 (UtrechtArnhem) gaan we rechtdoor naar De Klomp.
Direct na NS-station Veenendaal-De Klomp gaan we bij de stoplichten rechtsaf het
spoorviaduct onderdoor. Dit is de Stationsweg. Bij de eerstvolgende stoplichten
slaan we linksaf en gaan de N224 op richting Veenendaal. Na ca. 100 meter komen we opnieuw stoplichten tegen. We rijden rechtdoor. We bevinden ons nu op
de N418 en volgen de borden naar Fort de Buursteeg. Net voor de spoorwegovergang slaan we rechtsaf de Buursteeg in. Schuinrechts voor ons zien we Restaurant
Grebbelounge en het Grebbelinie Bezoekerscentrum op Buursteeg 2.

14.

Wie bedachten de eerste plannen voor een verdedigingslinie in de Gelderse Vallei?
a. Prins Willem van Oranje (1533-1584) en graaf Lamoraal van Egmont
(1522-1568)
b. Prins Maurits van Oranje (1567-1625) en graaf Willem Lodewijk van NassauDillenburg (1560-1620)
c. Prins Frederik Hendrik van Oranje (1584-1647) en raadspensionaris Jacob Cats
(1577-1660)
d. Prins Willem III van Oranje (1650-1702) en raadspensionaris Anthonie Heinsius
(1641-1720)

N
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Onze volgende toeristische bestemming is Kasteel Renswoude. Hiervoor rijden we terug naar de kruising
N418/N224 en gaan linksaf richting Renswoude. Dit is de N224. Bij de eerstvolgende rotonde slaan we
rechtsaf en zetten onze auto neer op de naastgelegen parkeerplaats.
15.

Welke bewering is juist?
a. Het kasteel is in 1645 gebouwd
b. In 1708 is het park gewijzigd in de Engelse
landschapsstijl
c. In het vroege voorjaar wordt de bodem
van het park bedekt door de wilde kievitsbloem
d. Het Grand Canal is een ruim 700 meter
lange rechte watergang

H
F
T
E

Kasteel Renswoude heette oorspronkelijk Kasteel de Borchwal >
Autopuzzeltocht "Utrechtse Heuvelrug"
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We rijden 16 km verder over de N224.
Nadat we Scherpenzeel en Woudenberg
zijn gepasseerd volgen we de borden naar
Austerlitz. Bij de parkeerplaats van de
Pyramide van Austerlitz (Zeisterweg 98)
zetten we onze auto neer en wandelen ca.
400 meter het bos in naar de voet van dit
bijzondere bouwwerk.
16.

De Pyramide van Austerlitz werd opgericht op 12 oktober 1804 ter herinnering
aan het verblijf van een 18.000 man grote Franse legermacht op de Utrechtse
heide.

Wat was de naam van de Franse
generaal die deze pyramide - de
grootste van Europa - liet bouwen?
a. Thiébault
C
b. De Marmont
M
c. Cambronne
A
d. Morand
E

Onze route gaat verder over de N224. Deze provinciale
weg eindigt in de bebouwde kom van Zeist. Vanaf hier volgen we de bordjes naar Slot Zeist (Zinzendorflaan 1).
17.

Hoe werd Slot Zeist vroeger ook wel genoemd?
a. Jachtpaleis van Marot
A9 -> P15
b. Zomerpaleis van Willem-Adriaan
A9 -> P9
c. Prinselijk paleis op de Heuvelrug
A9 -> P3
d. Versailles van het noorden
A9 -> P7

We verlaten Zeist via de Utrechtseweg. Bij het kruispunt met de N237 gaan we rechtsaf richting Soesterberg/Amersfoort en volgen de borden naar het Nationaal Militair Museum (Verlengde Palzerweg 1).
18.

Welk topstuk bevindt zich in de collectie van dit museum?
a. De eerste militaire onderzeeboot van de
A15 -> P2
Spaanse ingenieur Peral uit 1888
b. Een Britse Mark I tank uit 1916
A15 -> P11
c. Een Gotha G.V. bommenwerper uit 1917
A15 -> P16
e
A15 -> P12
d. Een Duitse V2-raket uit de 2 Wereldoorlog

Vanaf de parkeerplaats van het Nationaal Militair Museum rijden we terug
naar de N237 (Utrecht-Amersfoort). Bij de stoplichten slaan we eerst rechtsaf
en na 130 meter - bij de volgende stoplichten - direct linksaf (richting A28).
Circa 700 meter verderop gaan we bij de kruising linksaf. We rijden nu op het
Zeisterspoor. Op huisnummer 8 vinden we twee musea: "Historische Collectie
Regiment Technische Troepen" (zie logo rechts) en "Stichting Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen".
19.

Wanneer en waar werd het Regiment Technische Troepen opgericht?
a. 20 maart 1941 in Congleton (Verenigd Koninkrijk)
A16 -> P2
b. 28 november 1943 in Pinxton (Verenigd Koninkrjk)
A16 -> P8
c. 5 september 1944 in Allington (Verenigd Koninkrijk) A16 -> P10
d. 2 april 1945 in Oddington (Verenigd Koninkrijk)
A16 -> P13

Autopuzzeltocht "Utrechtse Heuvelrug"
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20.

Wat is de voormalige naam van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen?
a. Regiment Verbindingstroepen
b. Regiment Intendancetroepen
c. Regiment Genietroepen
d. Regiment Geneeskundige Troepen

A2 -> P6
A2 -> P11
A2 -> P12
A2 -> P1

We vervolgen onze route over het Zeisterspoor. Bij de kruising met de N227 (MaarnAmersfoort) slaan we linksaf richting Amersfoort. Na ca. 1,5 km gaan we bij het
bord "Kamp Amersfoort" linksaf. Dit is de Laan 1914. Een kleine 400 meter verderop slaan we linksaf de Loes van Overeemlaan in. De parkeerplaats van Nationaal
Monument Kamp Amersfoort bevindt zich na 300 meter aan onze linkerzijde.
21.

Welke twee overblijfselen van het kamp zijn volgens het informatiebord bij
de parkeerplaats nu nog steeds te zien?
a. De toegangspoort en het vijvertje
A6 -> P14
b. De toegangspoort en het kantoor van de
A6 -> P4
kampcommandant
c. Het vijvertje en de klokkenstoel
A6 -> P8
d. Het kantoor van de kampcommandant en de klokkenstoel A6 -> P5

We rijden terug naar de Laan 1914 en slaan linksaf. Aan het einde van deze laan komen we terecht op de
Stichtse Rotonde. Hier gaan we rechtsaf. Bij de eerstvolgende rotonde slaan we rechtsaf richting Amersfoort. Direct na 75 meter gaan we linksaf de Belgenlaan op. Na ca. 130 meter zien we aan onze linkerzijde
het imposante Belgenmonument.
22.

Welke bewering is juist?
a. Gedurende de Eerste Wereldoorlog verbleven 245.000
A10 -> P16
Belgen in Nederland, waarvan circa 20.000 in Amersfoort
b. In 1915 ontstond op deze plek het plan om een
A10 -> P11
gedenkteken te bouwen
c. In het interieur van het hoofdgebouw bevinden zich
A10 -> P13
twee vertrekken
d. In 1918 brachten Koningin Wilhelmina en Koning Albert
A10 -> P3
een gezamenlijk bezoek aan het gedenkteken.

We rijden terug over de Belgenlaan en slaan aan het einde hiervan rechtsaf. Na 75 meter gaan we bij
de rotonde rechtaf en volgen de borden richting Soest (N221). Net voor de spoorwegovergang gaan we
schuin naar links en rijden richting de poort van de Prins Bernhardkazerne. Op dit militair terrein is in het
Sint Jorisgebouw het Cavalariemuseum gevestigd.
Om dit museum te bezoeken, moeten we ons eerst legitimeren bij de bewaking
van de kazerne. Vervolgens krijgen we een toegangspasje, instructies om de auto
op de juiste plaats op het terrein te parkeren en worden we na enkele minuten
opgehaald door een vrijwilliger van het museum.
23.

Autopuzzeltocht "Utrechtse Heuvelrug"

Wat was de oorspronkelijke functie van het Sint Jorisgebouw?
a. Lesgebouw
A7 -> P1
b. Wapendepot
A7 -> P7
c. Archief der Nederlandse strijdkrachten
A7 -> P10
d. Militair hospitaal
A7 -> P6
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We verlaten de kazerne en rijden de spoorwegovergang over. Na
400 meter zien we aan onze linkerzijde Dierenpark Amersfoort.
24.

Hoe heet het oudste themagebied van dit dierenpark?
a. Het Dinopark
A14 -> P8
b. De Japanse Tuin
A14 -> P2
c. Het Vogellaantje
A14 -> P9
d. De Stad der Oudheid
A14 -> P13
We rijden verder naar Soest. Bij de stoplichten slaan we linksaf en blijven de N221 volgen. We bevinden ons nu op de Birkstraat. Na ca. 1,8
km zien we - schuin aan onze rechterzijde - in het weiland boerderij
"Het Gagelgat" (Birkstraat 107).
Let op: De bezoekersparkeerplaats ligt 50 meter vóór de inrit van
deze boerderij aan de linkerzijde van de N221 net vóór het tankstation. Om de boerderij te bereiken moet je deze drukke weg oversteken. Wees hierbij alert op de hoge snelheid van het verkeer!

Tezamen met twee andere boerderijen in de naaste omgeving maakt boerderij "Het Gagelgat" deel uit van
de stichting "De Paardenkamp". Deze stichting is eigenaar van het nationaal rusthuis en kenniscentrum
voor oudere paarden. Zij biedt o.a. liefdevolle verzorging aan meer dan honderd paarden en pony's tijdens
hun welverdiende oude dag.
25.

Wat is een veel voorkomende kwaal bij oudere paarden?
a. Rotstraal
A4 -> P15
b. Roer
A4 -> P12
c. Leverbot
A4 -> P5
d. Mycoplasma
A4 -> P14

Onze route volgt de N221. Aan het einde van deze weg, gaan we
rechtsaf de N234 richting Hilversum/Soestdijk op. Na een kleine
2 km zien we aan onze linkerhand Paleis Soestdijk.
26.

Wie was de eerste bewoner van dit paleis?
a. Cornelis de Graeff (1599-1664), burgemeester van Amsterdam
b. Willem II van Oranje (1626-1650)
c. Johan de Witt (1625-1672), raadspensionaris
d. Pieter Post (1608-1669), architect

A13 -> P5
A13 -> P9
A13 -> P2
A13 -> P8

We vervolgen onze weg over de N234 en slaan bij het eerstvolgende kruispunt linksaf
richting Hilversum/Lage Vuursche. Na 2,8 km slaan we opnieuw linksaf en bereiken via
een prachtige bosrijke omgeving het authentieke (pannenkoek)dorpje Lage Vuursche.
Bij dit dorpje ligt Kasteel Drakensteyn: het huidige privédomein van Prinses Beatrix. Uiteraard is dit kasteel
niet te bezoeken!
We verlaten Lage Vuursche aan de andere zijde van het dorp en gaan op weg naar de Botanische Tuinen
van de Universiteit van Utrecht op Fort Hoofddijk in Utrecht. Om hier te komen, rijden we door Bilthoven
via de Soestdijkseweg-Noord en Soestdijkseweg-Zuid. Zodra we het viaduct over de A28 (Utrecht-Amersfoort) zijn gepasseerd, rijden we op de Universiteitsweg.
Autopuzzeltocht "Utrechtse Heuvelrug"
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Nadat de weg eerst een bocht naar rechts en dan naar
links heeft gemaakt, gaan we bij het eerste kruispunt
rechtsaf. Dit is de Leuvenlaan. Na iets meer dan 500 meter slaan we opnieuw rechtsaf de Budapestlaan in en
zien na 180 meter aan onze rechterzijde de ingang van de
Botanische Tuinen.
27.

Welke bewering is onjuist?
a. De Botanische Tuinen van Utrecht
behoren tot de oudste nog bestaande universitaire tuinen van
Nederland
b. De eerste tuin werd aangelegd op
het toenmalige bolwerk Sonnenborgh in Utrecht, waar zich nu de
Sterrenwacht bevindt
c. De bomen, die wegens ouderdom onverplaatsbaar waren, zijn
achtergebleven in de voormalige
hortus aan de Nieuwegracht in
Utrecht
d. Fort Hoofddijk is een onderdeel
van de Oude Hollandse Waterlinie.
28.

A5 -> P6

A5 -> P15

A5 -> P4

A5 -> P14

We rijden terug naar de Leuvenlaan en
slaan rechtsaf. We vervolgen deze weg
tot aan het einde. Bij de stoplichten gaan
we linksaf de Waterlinieweg op. Bij de afslag Centrum-West/Galgenwaard verlaten we deze weg. We houden links aan,
rijden onder het viaduct door en passeren
Stadion Galgenwaard. Vervolgens houden
we schuin rechts aan. Dit is de Laan van
Maarschalkerwaard. Na 3,2 km slaan we
bij het bord "Parkeerplaats Rhijnauwen"
linksaf. Vanaf Theehuis Rhijnauwen (zie
foto links) is het ca. 10 minuten wandelen
naar Fort Rhijnauwen.

Voor hoeveel stukken geschut was de inrichting van dit fort in
1885 bestemd?
a. 55
A1 -> P11
b. 70
A1 -> P7
c. 85
A1 -> P3
d. 100
A1 -> P6

We gaan terug naar de hoofdweg Utrecht-Bunnik en slaan eerst
rechtsaf richting Utrecht. Zodra we de eerstvolgende stoplichten
zijn gepasseerd gaan we na 200 meter linksaf. We rijden nu op de
Achterdijk onder het viaduct van de A12 (Utrecht-Arnhem) door
en zien aan onze rechterzijde de ingang van de parkeerplaats van
Fort Vechten.
29.

Wat is de naam van het romeinse castellum
dat hier heeft gestaan?
a. Laurium
A8 -> P1
b. Fectio
A8 -> P4
c. Evitano
A8 -> P10
d. Fietio
A8 -> P16

We vervolgen onze tocht over de Achterdijk richting Werkhoven. Na 5,5 km gaan we bij de kruising
met het Oostromsdijkje linksaf richting Utrecht/
Cothen. Bij de stoplichten steken we de N229
(Bunnik-Wijk bij Duurstede) over.
Autopuzzeltocht "Utrechtse Heuvelrug"
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Direct hierna slaan we eerst rechtsaf en na 90 meter linksaf. We rijden
nu op de smalle Molenhoeflaan. Iets meer dan 900 meter verderop
zien we aan onze rechterzijde de ingang van Landgoed Beverweerd.
Haar omliggende tuinen zijn voor het publiek toegankelijk.
30.

Wie was de oudst bekende bewoner van dit landgoed?
a. Zweder van Zuylen
A11 -> P10
b. Filips Willem van Oranje
A11 -> P5
c. Maurits van Oranje
A11 -> P12
d. Hendrik Jacob Carel Johan van Heeckeren A11 -> P15
van Enghuizen

We vervolgen onze weg over de Molenhoeflaan, die nu Jachtrustlaan heet. Aan het einde van deze weg
buigen we linksaf de Broekweg op. Deze komt na ca. 1 km uit op de Langbroekerdijk. Hier slaan we opnieuw linksaf. Een kleine 2,5 km verderop gaan we rechtsaf de Rijsenburgselaan op richting Driebergen. Na
1.800 meter gaan we eerst linksaf de Florastraat en bij de volgende kruising rechtsaf de Van Rijckevorselstraat in. Op huisnummer 2 bevindt zich het Museum Militaire Traditie.
31.

Van welke veldslag is in dit museum een maquette te zien?
a. De Slag bij Heiligerlee (1568)
b. De Slag bij Nieuwpoort (1600)
c. De Slag bij Waterloo (1815)
d. De Slag om Arnhem (1944)

A12 -> P7
A12 -> P1
A12 -> P16
A12 -> P3

Aan het einde van de Van Rijckevorselstraat slaan we rechtsaf de N225 op richting Doorn. Na iets meer dan 3,5 km gaan we bij het bruine bordje "Toeristisch
overstappunt Von Gimborn Arboretum" rechtsaf. De parkeerplaats van dit
unieke bomenpark (Velperengh 13) ligt 350 meter verderop aan onze linkerzijde.
32.

Welke boomsoort was de grote liefde van Max Th. von Gimborn, stichter
van dit aboretum?
a. Eik
A3 -> P8
b. Berk
A3 -> P15
c. Conifeer
A3 -> P3
d. Esdoorn
A3 -> P11

Dit was de laatste vraag van onze toeristische autopuzzeltocht over de Utrechtse Heuvelrug. Je hebt nu in
totaal 16 letters én 16 letterposities verzameld. Deze vormen gezamenlijk de naam van een markante locatie
op de Utrechtse Heuvelrug.
Weet jij om welke locatie het gaat? Vul deze tot slot hieronder als oplossing in.
Succes!
OPLOSSING:
1.

2.

3.

4.

Autopuzzeltocht "Utrechtse Heuvelrug"

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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We keren terug naar de N225 en slaan rechtsaf naar Doorn. Bij de stoplichten in Doorn gaan we linksaf
de N227 op richting Maarn/Amersfoort. Na 1,5 km rijden we rechts de smalle bosweg in naar Restaurant
Châlet Helenaheuvel, het begin- en eindpunt van onze autopuzzeltocht.
We hopen dat we je met deze puzzeltocht een fijne tijd op de Utrechtse Heuvelrug hebben bezorgd!

Vond je deze toeristische puzzeltocht leuk?
Probeer dan ook deze eens:

Wandelpuzzeltocht: Amersfoort
Afstand: 4 km
Bezienswaardigheden:
o.a. Mannenzaal van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Koppelpoort, Museum "Flehite", Sint-Joriskerk, Hofje “De Armen de Poth",
Kamperbinnenpoort, Muurhuizen, Waterpoort “Monnikendam”,
Amersfoortse Kei, Onze Lieve Vrouwetoren

Autopuzzeltocht: Linge en Lek
Afstand: 126 km
Route:
Gorinchem - Arkel - Kedichem - Leerdam - Asperen - Acquoy - Rhenoy
- Beesd - Buren - Tiel - Zoelen - Culemborg - Everdingen - Vianen Gorinchem

Op de hoogte blijven van onze puzzeltochten en toeristische tips?
Meld je dan aan op www.puzzeltochtonline.nl/dienstverlening voor:
•
•

onze maandelijkse nieuwsbrief met o.a. informatie over onze (nieuwe)
puzzeltochten,
onze wekelijkse toeristische tip

en ontvang direct ons gratis e-boek "25 Toeristische Tips voor een verrassend
dagje uit in eigen land" als welkomstcadeau!

WILT U DE NAAMSBEKENDHEID VAN UW BEDRIJF SNEL VERGROTEN?
WAT DACHT U VAN EEN ADVERTENTIE IN DEZE PUZZELTOCHT!
Kijk voor alle adverteermogelijkheden op:
https://www.puzzeltochtonline.nl/bedrijfspromotie

Disclaimer:

Belduna stelt zich aansprakelijk noch voor enige schade onverhoopt ontstaan door onjuiste informatie in
deze autopuzzeltocht, noch voor schade aan jouw persoon, je medegenoten, je eigendommen of aan derden tijdens het maken van deze autopuzzeltocht.
Autopuzzeltocht "Utrechtse Heuvelrug"
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