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Vanaf de Aanbouw richting winkelcentrum fietsen, aan het eind van de 
Achterweg rechtsaf de Kinheim in, tot grote kruispunt met de Laning. Hier eerst 
rechtdoor oversteken en dan fietspad linksaf nemen, langs de (voormalige) 
sporthal en de kinderboerderij. 
 
Vraag 1: Wanneer is de kinderboerderij niet geopend? 
 
Volg het fietspad tot aan de rotonde. Bij rotonde rechtdoor oversteken, daarna 
linksaf oversteken, vervolgens rechtsaf richting Rozenburg, fietspad volgen. 
Net voor het oversteken van de Max Havelaarweg zie je rechts een aantal 
fietsrichtingbordjes. 
 
Vraag 2: Wat klopt er hier niet? 
 
Na het oversteken van de Max Havelaarweg, fietspad blijven volgen. 
 
Vraag 3: Hoe wordt de Chill-Hill ook wel genoemd? 
 
Fietspad blijven volgen. Weg oversteken, 2e pad rechtsaf naar knooppunt 80, 
vanaf daar rechtsaf richting knooppunt 99. Ga aan het eind linksaf, helemaal 
onder de brug(gen) door, direct daarna rechtsaf richting knooppunt 99, en de 
brug over. Na brug linksaf richting knooppunt 99, iets verderop links 
aanhouden. 
 
Ga verderop rechts en meteen links, richting Spijkenisse. Bovenaan eerst 
oversteken, dan linksaf, daarna rechtdoor, Hartelbrug oversteken. Ga aan het 
eind linksaf, richting knooppunt 43, en vervolgens almaar rechtdoor. Laat 
Geervliet (letterlijk) links liggen en blijf rechtdoor gaan, tot bijna aan het eind 
van het pad. Ga dan linksaf richting Heenvliet. 
 
Blijf het fietspad volgen, met een bocht naar rechts, en naar links. 
Ga aan het eind rechtsaf en de brug over, achter routebord van knooppunt 39 
stukje rechtdoor en dan bij Toldam links, blijf deze weg volgen. Passeer het hek 
en ga rechtdoor. 
 
Vraag 4: Hoeveel bomen staan er op het plein? 
 
Volg de weg, verlaat het plein links, en ga beneden linksaf. Volg de weg, ga aan 
het eind rechtsaf, en daarna aan het eind links. 
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Rechtsaf richting knooppunt 35, verderop links aanhouden, daarna rechts, blijf 
op de Heerenlaan. 
Linksaf richting knooppunt 35, aan het eind linksaf, Wieldijk op. 
 
Vraag 5: Welke vereniging ben je op een gegeven moment 100 meter 
vandaan? 
 
Weg almaar volgen, op “rotonde” rechtsaf richting knooppunt 30, weg volgen 
langs het water. Verderop links aanhouden, daarna rechts aanhouden, richting 
knooppunt 30 blijven gaan. Weg blijven volgen, wordt Maasdijk. 
 
Vraag 6: Hoe heet de B&B waar je langs komt, en welke functie heeft deze 
nog meer? 
 
Verderop rechts aanhouden richting knooppunt 30, en doorrijden naar dit 
knooppunt. Ga rechtdoor, onder de brug door, en houd rechts aan, en nu 
almaar richting knooppunt 31 gaan. Aan het einde van de weg linksaf. 
 
Rechtsaf, over ophaalbrug, en meteen weer rechts. Dit herhalen bij de 
volgende ophaalbrug. 
 Je bent nu op Maarland NZ, die overgaat in de Rochus Meeuwiszoonweg. 
Verderop linksaf het fietspad op, richting knooppunt 53, en dit pad almaar 
blijven volgen richting dit knooppunt. 
Bij knooppunt 53, linksaf de Bollaarsdijk gaan volgen. Bij een T-kruising linksaf 
Bollaarsdijk blijven volgen, dus niet naar de Koolhoekweg. Rechtsaf richting 
knooppunt 25, bruggetje over. Linksaf Brielle in, door poort en meteen 
rechtsaf. Daarna 2 keer links, richting knooppunt 26. 
Ga linksaf, net voor huisnummer 85, door de Witte de Withstraat, deze blijven 
volgen. Dan linksaf, niet rechtdoor, de Dijkstraat in, deze uitrijden. 
 
Vraag 7: Bij deze (bijna verdwenen) poort vielen de Watergeuzen op 1 april 
1572 Brielle binnen. Hoe heet deze poort en hoe laat was deze inval? 
 
Fiets terug door de Dijkstraat, ga de ophaalbrug over en daarna meteen 
rechtsaf. Je bent nu op Maarland ZZ. Ga de eerste weg linksaf, Kerkstraat, deze 
helemaal uitrijden, aan het eind links. Hierna de eerste weg rechts en meteen 
weer rechts, dus plein rechtsom nemen. 
 
Vraag 8: Recht voor je zie je een gebouw, met 2 stenen leeuwen bij de 
hoofdingang. Wat was de oorspronkelijke functie van dit gebouw? 
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Ga het plein verder rond, en verlaat het plein rechtsaf via Raas. Ga aan het eind 
linksaf en direct rechtsaf. Op het plein linksaf gaan. 
 
Vraag 9: Hoeveel klokken van de beiaard van de kerktoren zijn niet door 
Francois Hemony gegoten? 
 
Ga vanaf het plein tegenover de kerk rechtdoor de Wellerondom in. Dit gaat 
over in de Koopmanstraat en dit weer in de Vischstraat. Ga de brug over en blijf 
rechtdoor gaan. Ga door de poort en blijf de weg volgen. Ga voor de rotonde 
linksaf  (voorzichtig, gevaarlijk punt om over te steken), Waterweg, en blijf deze 
weg volgen. Aan het eind rechtsaf, De Nolle. Verderop deze weg volgen met 
een bocht naar links. Aan het eind linksaf, richting knooppunt 30. 
 
Let op bij oversteken: vlakbij drukke rotonde! 
 
Verderop rechtsaf richting knooppunt 30, weg almaar blijven volgen. Aan het 
eind rechtdoor fietspad op (bij knooppunt 30), daarna rechts aanhouden. Fiets 
onder de brug door, daarna rechtsaf fietspad op, vervolgens rechtsaf, brug 
over. Direct na eerste deel van de brug rechts aanhouden. “Beneden” rechts 
afbuigen, daarna links aanhouden, dus niet meer onder de brug door. Fietspad 
rechtdoor blijven volgen, verderop rechts aanhouden richting knooppunt 24. 
 
Vraag 10: Hoe lang duurde de bouw van de Hartelkering? 
 
Blijf de weg almaar volgen, neem verderop de bocht naar rechts, passeer de 
sluis, neem de bocht naar links en verderop weer de bocht naar rechts. 
 
Vraag 11: Wat mag hier niet? 
 
Ga bij knooppunt 24 linksaf het Oude Maaspad op. Neem verderop de bocht 
naar rechts, de grote bocht naar links, en weer naar rechts, onder de brug door. 
Ga rechtsaf, en verderop weer, de brug over. Fiets na de brug linksaf, langs de 
Groene Kruisweg. Bij de verkeerslichten rechtdoor oversteken, linksaf 
oversteken, en rechtsaf gaan. Ga bij de rotonde linksaf, daarna 2 keer rechtsaf, 
en fiets naar de Aanbouw. 


