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Kinderpuzzeltocht in Katwijk aan Zee
Ga je mee op zoek naar het verborgen woord?

Beste jongens en meisjes, 

Hartelijk welkom in Katwijk aan Zee! In deze puzzel-
tocht van ongeveer 4 kilometer gaan we op zoek naar 
een verborgen woord van 11 letters. Dit woord heeft 
uiteraard te maken met ...  Katwijk! Om dit woord te 
vinden is het de bedoeling dat jullie alle 22 vragen in 
deze puzzeltocht juist beantwoorden. Onder elke vraag 
zien jullie 4 antwoorden staan: a, b, c en d. Slechts één 
hiervan is juist! Om het juiste antwoord te vinden, 
moet je onderweg goed kijken, lezen of tellen.

Verder hebben we ook een paar vragen opgenomen 
waar je goed over na moet denken. Dit zijn onze ken-
nisvragen. Hierbij is het de bedoeling dat je er zelf 
probeert achter te komen wat het juiste antwoord is. 
Weet je het antwoord niet? Geen nood! Dan roep je 
toch gewoon de hulp van je ouders of begeleiders in? 

Voordat we aan onze puzzeltocht beginnen, willen we jullie eerst nog even wijzen op de volgende punten:

• In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 12 t/m 22 de volgende notatie tegen: A<getal> -> 
P<getal>. Voorbeeld: A3 -> P7. Hiermee bedoelen we dat de letter achter het antwoord op vraag 3 de 
7e letter vormt van de oplossing van deze puzzeltocht. Voorbeeld: Als het juiste antwoord op vraag 3 
bijvoorbeeld de letter "E" oplevert dan plaats je deze letter in vakje 7 op de laatste pagina van deze puz-
zeltocht.

• Alle antwoorden van deze puzzeltocht kun je eenvoudig terugvinden op:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/kinderpuzzeltochten/nederland/zuid-holland/katwijk/antwoorden 

• Heb je vragen over onze puzzeltocht?  
Stuur dan een mailtje naar info@puzzeltochtonline.nl. Je krijgt van ons altijd antwoord!

 
• We wensen je heel veel succes én plezier toe bij het maken van deze wandelpuzzeltocht!

Hartelijke groeten van, 
 
Marco (Belduna) & Esmeralda (Katwijk Events)

De Vuurbaak

Legenda:

Routebeschrijving wandelpuzzeltocht Algemene informatie

Achtergrondinformatie Promotionele bijdrage

Colofon:

  Tekst, foto's en vormgeving: Marco Durieux
  Copyright: ©2018-2021 Belduna
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Kom je samen met je ouders of begeleiders met de auto naar Katwijk?
Laten ze dan even kijken op de volgende website:
https://www.vvvkatwijk.nl/nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid-en-parkeren

We beginnen onze puzzeltocht bij het Katwijks Museum 
(Voorstraat 46) in het centrum van Katwijk aan Zee.

1. Kennisvraag: Wat is een reder?
a De directeur van een visverwer-

kingsfabriek
W

b De kapitein van een vissersboot L
c De eigenaar van één of meer 

schepen
S

d De stuurman van een reddings-
boot

A

Het Katwijks Museum was vroeger het huis van een reder. 

We gaan richting strand. Hiervoor lopen we de Voorstraat helemaal uit. Dit is ongeveer 270 meter. Op de 
hoek Voorstraat - Boulevard zien we aan onze linker zijde het Natuurcentrum Katwijk.

Recht tegenover het Natuurcentrum Katwijk steken we bij het zebrapad heel voorzichtig de Boulevard 
over. Zodra we dit hebben gedaan, slaan we direct rechtsaf en vervolgen onze weg over het voetpad langs 
de Boulevard.

2. Welk dier wordt boven de voordeur van dit centrum afgebeeld?
a Een vos D
b Een zeemeeuw V
c Een zeehond E
d Een eekhoorn J

In de duinenrij tussen de Boulevard en het strand staat op een vierkante sokkel 
een bronzen beeld van een mannetje dat iets boven zijn hoofd houdt.

3. Wat is dat?
a Een wolk I
b Een wereldbol U
c Een regenboog F
d Een ster M

Net voor de noordelijke ingang van de ondergrondse parkeergarage zien we 
aan onze linkerhand een bronzen beeldje van een vrouw die aan het netten-
boeten is.

4. Kennisvraag: Wat is een ander woord voor nettenboeten?
a Netten haken K
b Netten breien P
c Netten stoppen A
d Netten vlechten E
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7. Wat was de naam van de atelierwoning die Jan 
Toorop aan de Boulevard liet bouwen?
a De schuur E
b Het zeepaardje F
c Zeezicht O
d De branding H

Aan het einde van de Boulevard bevindt zich het Katwijks monument voor verdronken zeelieden.

5. Hoeveel zeelieden kwamen om in de jaren '70 van 
de 20e eeuw?
a 20 E
b 21 R
c 22 T
d 23 C

8. Welk verkeersbord staat niet afgebeeld op dit paneel?
a Een bord met een rode rand en een hond T
b Een bord met een rode rand, een wijnglas en een wijn-

fles
D

c Een bord met een rode rand, een auto, een motor en 
een bromfiets

V

d Een bord met een rode rand, een tent, een vuurtje en 
een barbecue

R

Langs de kustlijn kun je vele verschillende vogels zien, zoals: de kokmeeuw, de dwergmeeuw, de bergeend, 
de rotgans en de drieteenstrandloper.

6. Kennisvraag: Welke vogel doet aan een pinguïn denken?
a De aalscholver N
b De visdief I
c De spreeuw Z
d De alk (ook wel zeekoet genoemd) O

Op een bruin informatiebordje langs ons pad wordt 
in het kort het leven van kunstenaar Jan Toorop 
(1858-1928) beschreven.

Bij elke strandafgang staat een bord dat strandgasten informeert over de regels  
die gelden op het Katwijkse strand.

Op een bruin bordje langs ons pad vind je informatie over de kunstschilder B.J. Blommers (1845-1914).

9. Hoe heet het schilderij van Blommers dat in de trouwzaal van het Katwijks gemeentehuis hangt?
a Bomschuit aan het strand te Katwijk P
b Wachten op de schuiten N
c Vrouwen in de zeereep R

We lopen links van het monument richting het strand. Net voor de strandafgang slaan we linksaf het schel-
penpad op en vervolgen onze tocht over de duinen.
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d Het binnenhalen van een bomschuit I

We bereiken het duinplein recht tegenover de Voorstraat. Aan 
de zijkant van dit plein vinden we een klein bruin herinnerings-
bordje met informatie over het "Kustwerk Katwijk".

10. Wat was geen doel van "Het Kustwerk"?
a Een grotere Buitensluis S
b Een veilige Katwijkse kust L
c Voldoende parkeergelegenheid B
d Een mooie Katwijkse kust J

Het "Kustwerk Katwijk" was een project voor de bouw van een 
kunstmatig versterkte duinenrij in de zeereep voor Katwijk. De 
eerste werkzaamheden startten op 19 oktober 2013. Het pro-
ject werd succesvol afgerond op 1 april 2015.

We vervolgen het pad over de duinen dat het dichtst bij het 
strand ligt.

11. Wat is de betekenis van de zwart-wit geblokte vlag?
a Gevaarlijk water K
b Kind gevonden G
c Watersport toegestaan S
d Zwemmen verboden A

Bij elke strandafgang staat een bord dat strandgasten infor-
meert over de regels die gelden op het Katwijkse strand.

Op een bruin bordje langs ons pad vinden we informatie 
over de Duitse kunstenaar Hans von Bartels (1856-1913).

12. In welk voormalig pension op de hoek van de Bou-
levard verbleef deze kunstenaar?
a Pension van Beelen A7 -> P2
b Pension van der Plas A7 -> P6
c Pension Varkevisser A7 -> P10
d Pension Kruijt A7 -> P5

Even verderop langs ons pad zien we opnieuw een bruin 
bordje. Deze geeft kort informatie over J.H. Wijsmuller 
(1855-1925): een kunstenaar die eveneens in Katwijk 
heeft geschilderd.

13. Uit welke Nederlandse stad kwam deze kunste-
naar?
a Rotterdam A11 -> P9
b Amsterdam A11 -> P3
c Utrecht A11 -> P1
d Groningen A11 -> P5
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We vervolgen ons pad en komen - ja, je raad het al - opnieuw een bruin bordje tegen. Deze keer gaat het 
over een Belgische kunstenaar die eind 19e - begin 20e eeuw naar Katwijk kwam om te schilderen.

14. Wat was de naam van deze kunstenaar?
a Willy Vandersteen A9 -> P4
b Edgar Farasyn A9 -> P10
c Dick Bruna A9 -> P7
d Jan Kruis A9 -> P11

Zodra ons pad uitkomt op de Boulevard slaan we links af. 
Kort daarop zien we links een smal stenen muurtje.

15. Kennisvraag: Waar maakte dit muurtje vroeger oorspronkelijk deel van uit?
a Van de Atlantikwall: De muur die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog (1940-

1945) op de Boulevard lieten bouwen om vijandelijke aanvallen vanuit zee te 
voorkomen

A2 -> P10

b Van een voetgangerstunneltje onder de Boulevard dat het Zeehosterrein recht-
streeks verbond met het strand

A2 -> P8

c Van de muziektent die tijdens de Watersnoodramp in de nacht van 31 januari 
op 1 februari 1953 werd vernield

A2 -> P4

d Van een vuurtoren die in het jaar 1502 tijdens een zware westerstorm plotse-
ling in elkaar stortte

A2 -> P7

We steken bij het volgende zebrapad de Boulevard voorzichtig over en 
lopen naar de witte Vuurbaak toe,

16. In welk jaar werd de Vuurbaak gebouwd?
a 1405 A1 -> P11
b 1505 A1 -> P5
c 1605 A1 -> P4
d 1705 A1 -> P2

We lopen verder over het Vuurbaakplein en gaan bij het zebrapad linksaf 
de Koninginneweg in.

Op een basisschool aan de Koninginneweg zien we een grote muurschildering van de bekende Katwijkse 
kunstschilderes Marleen Dijkdrent. Hierop zijn allerlei zeedieren te zien.
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Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

Een taalonafhankelijk familie- en Een taalonafhankelijk familie- en strategisch spel in één doosstrategisch spel in één doos
voor vele uren speelplezier!voor vele uren speelplezier!

Zin in een uitdaging?Zin in een uitdaging?
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Bezoek de mooiste plekjes van Nederland en verzamel zoveel mogelijk 
tegeltjes met typisch Nederlandse producten, zoals: de tulp, de kaas, de 
klomp en de windmolen. 

Familiespel:
De speler die alle 8 tegeltjes op zijn geheime gele bonuskaart heeft verzameld én tevens 
de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Strategisch spel:
De speler die een vooraf bepaald aantal oranje kaarten met toeristische bestemmingen 
heeft verzilverd én tevens de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

1 - 4

10+

45 - 90

Ook graag een exemplaar van dit bordspel bestelOok graag een exemplaar van dit bordspel bestellen?len?

1. Laat het ons weten via:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

2. Zodra de prijs van ons bordspel "Ontdek Nederland" bekend is, zullen we je hierover 
per e-mail informeren en kun je vanaf dat moment je bestelling definitief plaatsen 
via:  https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

3. Bij voldoende belangstelling zullen we overgaan tot productie van ons bordspel 
en ontvang je van ons per e-mail een bericht om het verschuldigde bedrag voor je 
bestelling binnen 14 dagen aan ons over te maken.
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17. Hoe heet deze basisschool?
a Christelijke Opleidingsschool A8 -> P9
b Groen van Prinstererschool A8 -> P5
c Visserijschool A8 -> P10
d Farèlschool A8 -> P1

We vervolgen onze weg door de Koninginneweg. Bij de tweede 
straat gaan we linksaf. Dit is de B.J. Blommerstraat. Na enkele me-
ters zien we rechts een poortje. Hier lopen we onderdoor.

Aan de ander kant van dit poortje bevindt zich aan de bovenzijde 
het vroegere gemeentewapen van Katwijk.

18. Wat is de juiste beschrijving van dit gemeentewapen?
a Een blauw kruis op een witte ondergrond A5 -> P6
b Een wit kruis op een blauwe ondergrond A5 -> P11
c Een rood kruis op een witte ondergrond A5 -> P3
d Een wit kruis op een rode ondergrond A5 -> P1

Recht tegenover het hofje ligt de Witte Kerk.

19. Hoe wordt deze kerk ook wel genoemd?
a Andreaskerk A3 -> P2
b Ichtuskerk A3 -> P6
c Johannes de Doperkerk A3 -> P3
d Vredeskerk A3 -> P8

Naast de kerk ontdekken we een vierkante fontein met de Engelse 
naam: "Water Dreams".

20. Hoeveel bronzen vissen bevinden zich op deze fontein?
a 2 A6 -> P4
b 8 A6 -> P10
c 6 A6 -> P1
d 4 A6 -> P9

We steken het plein schuin over en komen terecht in de Louwestraat. 
Na 60 meter slaan we linksaf en zien opeens allemaal witte huisjes.
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21. Hoe heet dit mooie straatje?
a Louwedam A10 -> P6
b Weeshuisdam A10 -> P11
c Schelpendam A10 -> P8
d Schippersdam A10 -> P7

Disclaimer:
Belduna stelt zich aansprakelijk noch voor enige schade onverhoopt ontstaan door onjuiste informatie in 
deze puzzeltocht, noch voor schade aan jouw persoon, je medegenoten, je eigendommen of aan derden 
tijdens het maken van deze puzzeltocht.

Vraag 22 was de laatste vraag van onze wandelpuzzeltocht door Katwijk aan Zee. Je hebt nu in totaal 11 let-
ters én 11 letterposities verzameld. Hiermee kun je het verborgen woord van deze puzzeltocht achterhalen.

Weet jij welk woord dit is? Vul deze tot slot hieronder als oplossing in. 

Succes!

OPLOSSING:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Net voor het pleintje met de waterpomp slaan we linksaf. Na 
enkele meters bereiken we de Weeshuisstraat. Hier gaan we 
rechtsaf. Aan het einde van deze straat gaan we naar links en 
bereiken na een kleine 30 meter de brede Princestraat.

Direct links van ons staat het bronzen beeld "De spelende 
muzikanten"

22. Welke instrumenten bespelen deze muzikanten?
a Grote trom, dwarsfluit, trompet, 

hoorn
A4 -> P4

b Trommel, grote trom, trompet, tuba A4 -> P11
c Trommel, saxofoon, trompet, hoorn A4 -> P2
d Grote trom, saxofoon, dwarsfluit, 

tuba
A4 -> P9

Aan het einde van de Princestraat slaan we rechtsaf de Voorstraat in. Na 210 meter komen we weer uit 
bij het Katwijks Museum: het begin- en eindpunt van onze wandelpuzzeltocht door Katwijk aan Zee. We 
hopen dat we jullie met deze tocht een leuke dag in ons oude vissersdorp hebben bezorgd!


