
 

 
1. We beginnen bij wijkcentrum de Magneet. Voor bij de ingang ga je rechtsaf.  

Vraag A. Welke betekenis heeft de haas?  

2. Links over de stoep langs de parkeerplaats.  

3. Achter de Coöp neem je het paadje naar links.  

4. Houd nu rechts aan en vervolg de weg rechtsaf richting de Satellietenlaan.  

5. Sla hier rechts af.  

6. Nadirlaan oversteken en weer rechtsaf.  

7. Na het water links. 

8.  Oversteken naar rechts en tussen de huizen doorlopen.  

9. Je loopt nu tussen de hekken door en slaat linksaf het fietspad op richting viaduct. 

Vraag B. Welke naam staat er achterop de plattegrond?  

Vraag C. Hoeveel rijtjes huizen zie je aan de linkerkant (parallel aan het fietspad) ?  

10. Bij trap bij de bushalte ga je naar beneden.  

Vraag D. Hoeveel treden heeft deze trap?  

11. Sla rechtsaf.  

Vraag E. Hoeveel verdiepingen hebben de Helios flats bij elkaar?  

12. Neem het pad naar links achter de flat.  

Vraag F. Welk figuur heeft dit grasveld?  

13.  Rechtsaf richting de brug.  

Vraag G. Wat is de bijnaam van de fietsbrug?  

14. Loop links over de kanaaldijk en neem de 1e brug weer links.  

15. Nu naar rechts.  

16. Steek de volgende brug weer over en ga daarna meteen links en neem het paadje 

naar rechts.  

** We zijn nu ongeveer halverwege. Tijd voor een pauze of iets te drinken?       

17. Loop door tot de weg en ga linksaf.  

18. Bij het huis met de vogelhuisjes tussendoor naar rechts, meteen links en weer naar 

rechts. Oversteken. 

19. Ga naar het rode fietspad.  

Vraag H. Hoeveel keien tel je tussen de 2e en 3e paal? 

Vraag I. Hoeveel palen zie je eigenlijk? 

20. Rechtsaf langs het pierenbad en de stoep verder volgen naar rechts, helemaal de 

slinger van de Kroon meelopen tot je bij de Atlaslaan komt, hier oversteken en 

rechtdoor. 

21. Na 26 op de brievenbus links tussendoor en daarna naar rechts.  

Vraag J. Welke 3 sporten kun je beoefenen op het veld aan je linkerkant?  

22. Rechtdoor, einde weg rechts en meteen weer links. Aan het eind weer links.  

Vraag K. Hoeveel vogelhuisjes hangen hier?  



23. Doorlopen tot de speeltuin en daarachter gaan we via het pad rechts de dijk weer op 

en vervolgen die naar links.  

Vraag L. Welke etenswaren maken ze aan de overkant van het water? 

24. Nu goed tellen; we nemen het 7e pad naar links en gaan dan vrij snel rechts tussen de 

schuttingen door en gaan naar links.  

25. De weg oversteken en het paadje tussen de huizen doorlopen. Je bent nu op de 

Draco.  

Vraag M. Waar gebruiken ze deze grindbak voor?  

26. We steken over en lopen verder tussen de huizen door.  

27. Daarna rechtsaf en meteen links langs het schoolplein.  

28. We gaan links door het hek. Zie je de 13 rechthoeken in de muur?  

Vraag N. Waar zijn deze voor? 

29. Het schoolplein oversteken naar het park en rechtsaf slaan. Het pad volgen en naast 

de kinderboerderij het grindpad op naar rechts.  

Vraag O. Waar is het huisje met de dakpannen voor die je aan de linkerkant ziet 

staan?  

30. Als we nu rechtsaf slaan zijn we weer aangekomen bij de Magneet. Dit formulier met 

de antwoorden kun je daar weer afgeven of door de brievenbus gooien. We hopen 

dat jullie een leuke tocht door onze wijk hebben gehad! 

 

NAAM: ………………………………………………………………………………….. 

LEEFTIJD: ……………………………………………………………………………….. 

TELEFOONNUMMER: ………………………………………………………………… 

Antwoordenblad 

A. __________________________ 

B. __________________________ 

C. __________________________ 

D. __________________________ 

E. __________________________ 

F. __________________________ 

G. __________________________ 

H. __________________________ 

I. ___________________________ 

J. 1.___________________________ 

J. 2. __________________________ 

J. 3. __________________________ 

K. ____________________________ 

L. ____________________________ 

M. ___________________________ 

N. ___________________________ 

O. ___________________________

Hoe vond je de route? 

______________________________________________________________________ 


