Autopuzzeltocht
Koningsdag 2021
Leuk dat je meedoet aan de autopuzzeltocht van de Oranjevereniging Pijnacker, Deze tocht zal je
door een ruim gebied rond Pijnacker sturen.

Enkele praktische tips voor vertrek.









Deze puzzeltocht dien je met minimaal 2 personen te doen, autorijden en lezen gaat
tenslotte niet samen.
Deze puzzeltocht heeft geen wedstrijdelement, er zijn geen bonuspunten te verdienen door
harder te rijden dan Max Verstappen
Als bestuurder van het voertuig dien je je te houden aan de Nederlandse wegenverkeerswet,
het meedoen aan deze tocht geeft op geen enkele wijze een vrijstelling of ontheffing om je
niet te houden aan de verkeersregels, verkeersborden of aanwijzingen van het bevoegd
gezag.
Zorg dat de auto voor vertrek getankt is, de route voert over wegen waar veelal geen
tankstations zitten
Zorg ook voor jezelf, neem wat te eten en drinken mee, de tocht is een ruime 60 km
Neem een pen mee voor het invullen van de antwoorden en afstrepen van de aanwijzingen
welk je gehad hebt.
Voor het beantwoorden van de vragen heb je in sommige gevallen een telefoon met internet
nodig, sommige zijn op te lossen met algemene kennis en voor sommige moet je goed
opletten tijdens de rit.

In de aanwijzingen werken we met afkortingen





LA
RA
RD
VKL

Links af
Rechts af
Recht door
Verkeerslichten

Veel plezier!

1

Verlaat Pijnacker via de Noordweg

2

Aan de linkerzijde zie je de sportvelden van sportpark de Groene Wijdte liggen. Jarenlang de
thuisbasis van de grote feesttent van de Oranjevereniging Pijnacker. Koningsdag 2022 hopen we
je weer op dit terrein te mogen ontvangen

Opdracht 1

aan de linkerzijde passeer je molen de windlust, voor de bewerking van welk product wordt deze
molen gebruikt?
………………………………………………………………………………….

3

Ga direct na de molen LA 2e afslag op de rotonde Oudeweg

4

De weg buigt af naar links, ga op deze T-splitsing rechtdoor Oudeweg

5

Kruispunt RA Dorpsstraat

Opdracht 2

In de Dorpstraat vind je in de nabijheid van Het Oude Raadhuis een standbeeld van een
bekende Nootdorper, in welk jaar won hij de tour de France?
……………………………………………………………………………………

6

Einde weg LA Meidoornlaan

7

Kruispunt LA Kon. Julianastraat

8

Na 450m1 RA Kerkweg

9

Einde weg RA Kerkweg gaat over in Veenweg

10

Kruising VKL LA Laan van Nootdorp

Opdracht 3

Sinds 2002 beschikt Nootdorp over een tramverbinding, Hoeveel spoorstaven passeer je
alvorens bij de volgende aanwijzing aan te komen
……………………………………………………………………………………………..

11

Einde weg Kruising VKL RA Ypenburgse Stationsweg

12

(Links voorsorteren) Kr. VKL. RD viaduct onder A12 door wordt Laan van Leidschenveen

13

Kruising VKL. RD Laan van Leidschenveen

Je rijd door het 8e stadsdeel van Den Haag, van origine een deel van Leidschendam maar met
de gemeentelijke herindeling van 2002 overgegaan naar Den Haag. Deze herindeling van 2002
heeft ook gezorgd voor het samenvoegen van de gemeentes Pijnacker en Nootdorp welk
daarvoor zelfstandig waren.

14

Kruising VKL RD Pijlkruidveld

15

Direct RA Madeliefveld

16

LA Veenweg (fietspad / auto's te gast)

Opdracht 4

Hoeveel drempels telt deze fietsstraat?
…………………………………………………………………………………………………

17

Einde weg RA Wilsveen

18

Wilsveen wordt na bocht Voorweg

Opdracht 5

Aan je linkerhand zie je een gebouw hoog boven de weilanden uitsteken ,dit gebouw is 72,4
meter hoog ( 68,4 meter boven NAP) Wat is de functie van dit gebouw
……………………………………………………………………………………………………….

19

Einde weg RA Voorweg

20

Rotonde 3e afslag LA Amerikaweg

21

Rotonde RD Amerikaweg (2X)

22

Kruising VKL RD onder tramviaduct door

23

Links aanhouden bij splitsing

24

Kruising VKL RD Europaweg (door tunnel bak)

25

Kruising VKL LA Aziëweg <LANGE LAND>

Opdracht 6

op de verkeersborden ben je al en aantal keer de naam LANGE LAND tegen gekomen, wat is de
hoofdfunctie van dit gebouw?
…………………………………………………………………………………………………………….

26

Aziëweg 1,7 km volgen. In flauwe bocht RA aanhouden Planbaan <WIJK 28>

opdracht 7

Hoeveel rotondes kom je tegen tot aan de volgende aanwijzing?
…………………………………………………………………………………………………………….

27

Planbaan 1,1 km aanhouden in flauwe bocht wordt Schansbaan

28

Schansbaan volgen tot LA Hugo de Grootlaan (let op het bord doorgaand verkeer)

29

Kruising VKL LA Zegwaartseweg ri. Benthuizen

30

In bocht LA Geerweg

31

In bocht RA Dorpstraat en deze RD vervolgen

Opdracht 8

Wat is de naam van de molen welk hier in het dorp staat?
…………………………………………………………………………………………………………………

32

De Dorpstraat is overgegaan in de Heerewegh, we nemen op de eerste T-splitsing LA
Westzijdeweg

33

Einde westzijdeweg RA met de bocht mee naar het Westeinde

We bevinden ons ondertussen in het Groene Hart. Het Groene Hart is een binnen de
Nederlandse Randstad gelegen relatief dunbevolkt veenweidegebied en is aangewezen als
Nationaal Landschap. De Beatrixrun Pijnacker maakt graag gebruik van dit gebied om de
zijspanrijders een mooi dagje uit te bieden.

Opdracht 9

Onder het groene hart ligt de Groene hart tunnel, wat is de lengte(overdekt) van deze tunnel en
waar is die voor bedoeld?
……………………………………………………………………………………………………………

34

Kruising VKL RD Dorpsstraat

35

Dorpstraat gaat over in Voorweg

Opdracht 10

Wat voor bedrijf heeft Sander Rijkaart?
…………………………………………………………………………………………………………….

36

In de bocht RA aanhouden Voorweg wordt Roemer

37

Kruising LA aanhouden Laag Boskoop

38

Na overweg RA Paddegat

39

In de bocht RA Parklaan

Opdracht 11

Wat is de max. doorrijhoogte van de brug?
……………………………………………………………………………………………………………….

40

Einde parklaan LA

41

Rotonde 1e afslag RA Boezemlaan

42

Boezemlaan gaat over in Whilhelminalaan

43

1e T-splitsing RA Mendelweg

44

Einde weg LA Mendelweg

45

Ga voor de supermarkt LA de Linnaeusweg in

46

Einde Linnaeusweg RA Noordkade

Aan je rechterhand zie je het Gouwebos, aangelegd door de gemeentes waar we nu tussen
rijden. Om te voorkomen dat beide gemeentes te dicht naar elkaar toe groeien is er een speciale
constructie bedacht voor dit gebied. De ene gemeente is eigenaar van de grond. De andere
gemeente is de eigenaar van alles wat er op gebouwd is. Zo kunnen de gemeentes niet zonder
elkaars toestemming plannen in dit gebied ontwikkelen. Aan de linkerzijde rijd je langs het water.
Dit water is onderdeel van de zogenoemde staande mast route. De bruggen langs dit water
kunnen dan ook omhoog tot een doorvaarthoogte van 34 meter.
Opdracht 12

Voor welke schepen is de staande mast route bedoeld?
……………………………………………………………………………………………………………

47

Ga aan het einde van de weg schuin LA aan om je weg te vervolgen op de Noordkade

Opdracht 13

Wat is de functie van het gebouw van bovenstaande afbeelding
………………………………………………………………………………………………………………

48

Ga op de volgende T-splitsing LA om de Noordkade te vervolgen

49

Blijf de weg tot het einde RD volgen, de Noordkade gaat over in de Oranjelaan

50

Einde van de weg RA

51

Rotonde 2e afslag LA

52

VKL RA Stationsstraat

53

Einde weg RA

54

Spoorwegovergang LA Kerkweg-West

55

Rotonde 2e afslag RD

56

Einde weg LA Dorpstraat

Opdracht 14

Hé, 1 van de winkels heeft zelfs een kroontje in zijn logo, welke is dat?
……………………………………………………………………………………………………………..

57

1e weg RA Veenkade

58

Veenkade gaat over in Kleikade

59

Einde weg RA

60

Nadat je de volgende plaats bent ingereden ga je in de flauwe bocht RA de Julianastraat in

61

Op de 1e T-splitsing ga je RA

62

2e Kruising LA

63

Einde weg Y-splitsing LA Moerdijkstraat

64

Moerdijkstraat gaat na kruising over in Kerkstraat

Opdracht 15

Welk huisnummer heeft het grote gebouw aan je rechter hand?
……………………………………………………………………………………………………………

65

Direct LA Hollevoeterlaan

66

Einde weg LA Hollevoeterlaan

67

Einde weg RA Moerkapelsezijde

68

Moerkapelsezijde wordt Voorlaan

69

T-splitsing. RA Dwarslaan

70

Einde weg LA Prismalaan

71

Kruising VKL LA

72

Kruising VKL RA

73

Viaduct over snelweg oversteken (rechts houden)

74

Kruising VKL RA Laan van Mathenesse

75

Kruising LA Violierenweg

76

Einde weg LA Irisweg

77

Kruising RA Groenendalseweg wordt Munnikenweg

78

Groenendalseweg wordt Munnikenweg

79

Einde weg RA Berkelseweg

80

Rotonde 3e afslag LA ri. Pijnacker

81

Rotonde 2e afslag RD N470

Opdracht 16

Hoeveel klinkers zitten er in de naam van de tunnel
……………………………………………………………………………………………………………

82

Rotonde 2e afslag RD N470

83

Rotonde 2e afslag RD N470 ri. Delft

84

Rotonde 2e afslag RD N470

85

Rotonde 1e afslag RA Tuindersweg

86

Rotonde 3e afslag LA Overgauwseweg

87

Rotonde 1e afslag RA Westlaan

88

Rotonde 2e afslag RD Westlaan

89

Westlaan gaat over in Oostlaan

90

Rotonde 4e afslag Oostlaan

91

Oostlaan gaat over in Westlaan

92

Rotonde 2e afslag RD Westlaan

93

Rotonde 4e afslag Westlaan

94

Rotonde 2e afslag RD Westlaan

95

Westlaan gaat over in Oostlaan

Opdracht 17

Laatste vraag en tevens einde van de rit. Hoe heet de traditionele lus welk je zojuist maakte
over de Oost en Westlaan en wat jaarlijks het hoogtepunt bij terugkeer van de beatrixrun is?
……………………………………………………………………………………………………………..

We zijn weer in Pijnacker, We hopen dat je een leuke tocht hebt gehad!
Als vereniging beleven wij veel plezier aan het plezier van onze bezoekers. Of je nu komt kijken op de
Rommelmarkt, meedoet met het Ringsteken of gewoon gezellig een ritje komt maken met de Trein
Tinus, wij genieten.
Dit kost alleen wel geld, veel geld. Toch proberen wij zoveel mogelijk programmaonderdelen gratis
toegankelijk te houden. Mede dankzij onze trouwe Donateurs zijn wij in staat om ieder jaar weer een
afwisselende programmering samen te stellen.

Wil je ons ook steunen als Donateur, kijk dan op www.ovpijnacker.nl of scan de QR code.

