WANDELPUZZELTOCHT
Willemstad

Vesting - Bastion Groningen - d'Orangemolen - Koepelkerk - Mauritshuis Oude stadhuis en nog veel meer!
Afstand: 2 km

PuzzeltochtOnline is een dienst van Belduna

Wandelpuzzeltocht door Willemstad

Welkom in de monumentale vestingstad vernoemd naar Willem van Oranje!
•

In deze wandelpuzzeltocht van iets minder dan 2 km worden 16 multiple choice vragen gesteld over allerlei interessante bezienswaardigheden die je op je route door Willemstad 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, het museum
of de 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 wandelpuzzeltocht
vanaf vraag 1 te doorlopen. Je bepaalt zelf bij welke
vraag je wilt beginnen;

•

In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag
9 t/m 16 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 wandelpuzzeltocht (NB: De letter "A" staat voor "Antwoord", de
"P" voor "Positie");

Bastion Groningen

•

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.

•

Alle antwoorden van deze wandelpuzzeltocht kun je terugvinden op:

https://www.puzzeltochtonline.nl/wandelpuzzeltochten/nederland/noord-brabant/willemstad/antwoorden

•

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

•

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

Belduna

De Rosmolen

Koepelkerk

Colofon
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We beginnen onze wandelpuzzeltocht vanaf de parkeerplaats bij de rotonde Lantaarndijk/Benedenkade
en lopen langs de ingang van het haventje de vesting van Willemstad binnen.
1.

Welke functie had het vierkante huisje aan de Benedenkade 2 tot het jaar 1969?
a. Het diende als kantoortje voor de havenmeester
b. Het diende als kaartjesloket voor de "Zomerveerdienst Anna" tussen Willemstad
en Numansdorp
c. Het diende als peilhuisje
d. Het diende als tolhuisje voor schepen

W
L
E
S

In de zijmuur van het wachthuis bij de Waterpoort aan de Benedenkade 4 zijn een aantal stenen ingemetseld. Hierop staan jaartallen vermeld die herinneren aan diverse hoge waterstanden.
2.

3.

Welke datum komt niet op deze stenen voor?
a. 4 november 1775
b. 15 januari 1808
c. 13 januari 1916
d. 31 januari 1953

P
O
A
V

Hoeveel carillonklokken zijn bevestigd aan de voorgevel van het Arsenaal aan de Benedenkade 6?
a. 9
A
b. 10
S
c. 11
G
d. 12
E

We vervolgen onze wandeling over de Benedenkade naar "d'Orangemolen" aan de Bovenkade 11.
4.

Wat voor soort molen is d'Orangemolen?
a. Een zaagmolen
b. Een poldermolen
c. Een korenmolen
d. Een koffiemolen

D
H
L
M

Direct achter "d'Orangemolen" bevindt zich een paadje naar het Bastion Groningen.
Op het informatiebord aan het begin van dit paadje wordt gesproken over een "contrescarp".
5.

Wat is een contrescarp?
a. Een bedekte weg
b. Een buskruitmagazijn
c. Een buitendijks bastion
d. Een batterijstation

B
I
T
R

We keren terug naar "d'Orangemolen" en wandelen over de Bovenkade. Bij de kruising met de Voorstraat.
gaan we linksaf.
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6.

Welke naam draagt het grote herenhuis aan de Voorstraat 1
a. De scheepsjongens van Bontekoe
b. De vier Heemskinderen
c. Ons prinsesje
d. Princenhof

K
U
J
O

Aan de voorgevel van het huis op de Voorstraat 25 zien we een aantal decoratieve sierafwerkingen.
7.

8.

9.

Wat is de naam van dit soort decoraties?
a. Guirlandes
b. Lateien
c. Kuiven
d. Rocailles

S
R
E
N

Hoeveel sierankers heeft de voorgevel van het woonhuis aan de Voorstraat 28?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9

A
K
L
W

Welke tekst staat op het onderschrift van een 17e eeuws tegeltableau boven de ingang van het huis
"In de Blaauwen Molen" aan de Voorstraat 65?
a. De Willemstadtsche Redery
A1 -> P6
b. De Willemstadtsche Koopvaardy
A1 -> P3
c. De Willemstadtsche Burgery
A1 -> P8
d. De Willemstadtsche Gruttery
A1 -> P5

Aan het einde van de Voorstraat lopen we naar het hek van de Koepelkerk.
10.

Welke stelling over de koepelkerk aan de Kerkring 19 is juist?
a. De kerk werd gebouwd in opdracht van prins Willem van Oranje
b. De kerk heeft een zeshoekige vorm
c. De vierkante toren achter de kerk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
volledig vernield en daarna niet meer opgebouwd.
d. Het is de eerste kerk in Nederland die werd gebouwd voor de protestantse
eredienst

A6 -> P4
A6 -> P2
A6 -> P6
A6 -> P7

We wandelen kloksgewijs om het kerkhof van de Koepelkerk heen en slaan op de kruising Landpoortstraat/Kerkring rechtsaf.
11.

12.

Wat was vroeger de functie van het grote herenhuis aan de Kerkring 25?
a. Een weeshuis
b. Een pastorie
c. Een burgemeestershuis
d. Een school

A5 -> P3
A5 -> P1
A5 -> P8
A5 -> P6

Wat voor soort gevel heeft het huis aan de Kerkring 37?
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a.
b.
c.
d.

Een halsgevel
Een klokgevel
Een tuitgevel
Een trapgevel

A8 -> P2
A8 -> P7
A8 -> P4
A8 -> P6

Op de kruising Kerkring/Hofstraat/Landpoortstraat slaan we linksaf. Een kleine 100 meter verderop zien
we aan onze linkerhand het fraaie Mauritshuis liggen.
13.

Hoe wordt het Mauritshuis aan de Hofstraat 1 ook wel genoemd?
a. Het Admiraliteitshuis
b. Het Gouvernement
c. Het Stadhouderlijk Hof
d. De Prinsenburcht

A2 -> P4
A2 -> P6
A2 -> P1
A2 -> P3

Schuin tegenover de ingang van het Mauritshuis bevindt zich een standbeeld met daarop drie soldaten.
14.

Welke instrumenten bespelen twee van de drie soldaten?
a. Een trompet en een fluit
b. Een trompet en een trommel
c. Een trommel en een grote trom
d. Een fluit en een grote trom

A4 -> P7
A4 -> P3
A4 -> P8
A4 -> P2

We keren terug naar de Hofstraat en slaan rechtsaf. Na 20 meter wandelen we linksaf de Groenstraat in.
Op de kruising Groenstraat/Raadhuisstraat slaan we vervolgens rechtsaf.
15.

Wat voor soort woningen vinden we aan de Raadhuisstraat 18, 20 en 22?
a. Dijkwoningen
b. Begijnwoningen
c. Magistraatwoningen
d. Zeemanswoningen

A7 -> P8
A7 -> P4
A7 -> P3
A7 -> P1

We wandelen verder over de Raadhuisstraat en zien na circa 50 meter het monumentale oude raadhuis
van Willemstad aan onze rechterhand.
Boven het grote raam van de toren bevindt zich een wapenschild.
16.

Aan wie behoorde dit wapenschild toe?
a. Aan prins Willem van Oranje (1533-1584)
b. Aan de Watergeuzen
c. Aan prins Maurits van Oranje (1567-1625)
d. Aan de voormalige gemeente Willemstad

A3 -> P4
A3 -> P7
A3 -> P3
A3 -> P2

Dit was de laatste vraag van onze wandelpuzzeltocht door Willemstad. Je hebt nu in totaal 8 letters én 8
letterposities verzameld. Hiermee kun je het verborgen woord van deze puzzeltocht achterhalen.
Weet jij welk woord dit is? Vul dit tot slot op de volgende pagina als oplossing in. Veel succes!
Wandelpuzzeltocht "Willemstad"

-5-

© Belduna - v3.1 (definitief) - april 2022

OPLOSSING:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

We hopen dat we je met deze puzzeltocht een leuke dag in Willemstad-Vesting hebben bezorgd!

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

Autopuzzeltocht: Zeeland

Afstand: 150 km
Route:
Middelburg - Vlissingen - Westkapelle - Domburg - Oostkapelle Serooskerke - Veere - Stormvloedkering Oosterschelde/Neeltje Jans Renesse - Brouwershaven - Dreischor - Zierikzee - Colijnsplaat - Goes
- Kwadendamme - Middelburg.

Wandelpuzzeltocht: Breda

Afstand: 3 km
Bezienswaardigheden:
o.a. Miniaturen- en Poppenhuismuseum, Begijnhof, Stedelijk Museum,
Park Valkenberg met Nassau-Baroniemonument, Kasteel van Breda,
Spanjaardsgat, Sint Anthoniuskerk, Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Wandelpuzzeltocht: Den Bosch

Afstand: 6 km
Bezienswaardigheden:
o.a. Stedelijk Museum, Noordbrabants Museum, Jheronimus Bosch
Art Center, Oeteldonks Gemintemuzejum, Sint-Janskathedraal, Citadel, Standbeeld van "Zoete Lieve Gerritje".

Wandelpuzzeltocht: Dordrecht

Afstand: 5 km
Bezienswaardigheden:
o.a. Lenghenhof of Regentenhof, Dordrechts Museum, Hof van Nederland, Hofstraat, Groothoofdspoort, Huis van Gijn, Grote of Onze-LieveVrouwekerk.

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.
Wandelpuzzeltocht "Willemstad"
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Zin in een uitdaging?

Ontdek Nederland!

Een taalonafhankelijk familie- en strategisch spel in één doos
voor vele uren speelplezier!
Wandelpuzzeltocht "Willemstad"
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Ontdek Nederland!
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!

10+

1-4

45 - 90

Ook graag een exemplaar van dit bordspel bestellen?
bestel 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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