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Leuk dat je meedoet aan de fietspuzzelrit van De Achthoek. 

 

De route is een rondje door onze mooie landelijke omgeving. We starten vanaf De Achthoek 

en maken een fietsronde vanaf Scherpenzeel naar De Glind en weer terug. Neem ook de 

tijd om op je gemak rond te kijken op plaatsen die je interessant vindt. Er is veel te zien 

langs de route. 

 

De route is duidelijk aangegeven in onderstaande beschrijving. Fiets rustig, hou het overige 

verkeer in de gaten en geniet van de mooie omgeving. 

 

In de tekstkaders staan leuke wetenswaardigheden over de omgeving. 

 

In de routebeschrijving staan ook opdrachten. Iedere opdracht helpt je een code te 

ontdekken. Als je deze code hebt gevonden, zoek je een rustige plek langs de route. 

 

De codes geven je toegang tot de puzzels, die je op moet lossen.  

 

De code voer je in op www.de8hoek.nl/.. . Achter de / zet je de gevonden code. Is de 

code 999, dan geef je in: www.de8hoek.nl/999 

 

Je krijgt dan een puzzel te zien. Het antwoord op de puzzelvraag noteer je in het 

aangegeven vak op de controlekaart.  

 

Daarna vervolg je de route. 

 

Na de fietstocht doe je de controlekaart in de brievenbus bij De Achthoek. 

 

Met ieder goed beantwoorde puzzel verdien je 30 punten.  

 

De route is circa 25 kilometer lang en je krijgt 21 puzzels om op te lossen. 

 

De corona-contactgroep en de uitzetters Jannie en Henk Hazeleger wensen je veel plezier 

en succes met deze fietspuzzelrit !!! 

 

  



Start  

 

1. Vertrek vanuit de kerk naar rechts (Molenweg). 

 

Opdracht 1 

Bij de ingang van De Achthoek zie je een bord met de diensten. De aanvangstijd van de 

2e dienst op de 3e zondag is de code (de punt weglaten). 

 

2. Einde weg rechts (Dorpsstraat). 

3. Ga bij Bakker Mulder linksaf (Willaerlaan). 

4. Fiets rechtdoor, steek de Eikenlaan over en ga door de fietstunnel. Je komt nu op Oud  

Willaer. 

 

Opdracht 2 

Bij de eerste boerderij aan de rechterkant zijn verse eieren te koop. Het huisnummer op 

het bord met de tekst Oud Willaer is de code. 

 

5. Ga rechtsaf de Goorsteeg in. 

6. 1e weg links (De Kleine Haar). 

7. Bij de paal met huisnummer 5 naar links (klompenpadroute). 

 

Opdracht 3 

Na de boerderij staat rechts een picknicktafel. Hierbij staat een bord met het gedicht 

"Landschapsschoon" van Nico Scheepmaker. Het jaartal op dit bord is de code. 

 

8. Vervolg het pad en ga einde weg rechts (Dashorsterweg). 

9. Ga op de viersprong naar rechts (Kolfschoterdijk). 

10. Einde weg links (Kolfschoten). 

 

’t Keu, dat is Scherpenzeels voor "varken". Op het kruispunt Kolfschoten / Kolfschoterdijk 

stijgt opeens een manshoge varkenskop uit het grasveld omhoog en een eindje verderop 

zijn krulstaart. De kunstenaar is Hanni Stolker. 

 

Opdracht 4  

Rechts staat een bushaltebord. Het lijnnummer is de code. 

 

11. 1e weg links (Klein Moorst). 

12. Einde weg rechts (Moorsterweg). 



Net na de Oude Moosterbeek zie je links een vogelkijkplaats. 

 

13. Einde weg links (Postweg) 

14. Je komt nu bij Hoeve Groot Zandbrink. 

 

Opdracht 5 

Aan de linkerkant zie je Hoeve Groot Zandbrink. Op één van de schilden aan de voorzijde 

van de boerderij staat een jaartal. Het jaartal is de code. 

 

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij met een collectie historische 

werktuigen. Een tuingroep onderhoudt de historische moestuin en de siertuin. Vrijwilligers 

van de bouwgroep maken streekeigen landhekken Een groep imkers beheert de bijenstal 

en vogelliefhebbers beschermen uilen en zwaluwen. Theehuis Groot Zandbrink is een 

rustpunt om even te pauzeren, iets te drinken en rond te kijken op de boerderij.  

 

15. Vervolg de route door om te keren op de Postweg. Je fietst dus in de richting waar je 

vandaan komt. Bij de Moorsterweg rechtdoor en de Postweg volgen. Je fietst De Glind 

in. 

 

Opdracht 6 

Net na het kombord De Glind zie je boven het fietsknoppuntenbord een bord van Regio 

Food Valley. Het aantal plaatsnamen op dit bord is de code.  

 

16. Ga na de Ringlaan de eerste weg links (Schoonderbekerweg). 

17. Blijf deze weg volgen langs het ronde plein met in het midden een put en houdt rechts 

aan (Rudolphlaan). 

 

De Rudolphstichting is een door de gereformeerde kerken in 1927 opgerichte Nederlandse 

organisatie voor de hulpverlening aan jongeren. Op de put staat een plaquette van Ds. 

R.J.W. Rudolph, de naamgever van de stichting. Hij kocht in 1911 landbouwgrond in 

de gemeente Barneveld, waar hij het jeugddorp De Glind vestigde. In dit dorp werden 

kinderen opgevangen die niet meer thuis konden wonen. Rudolphs visie 'als kinderen in de 

samenleving buiten de boot vallen, moeten we een samenleving creëren waar zij wel 

welkom zijn' ligt ten grondslag aan het jeugddorp. 

 

18. Rechts zie je de kinderboerderij. Even verder links is het Schateiland. Kijk gerust rond 

bij het Schateiland. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barneveld_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Glind


Het (piraten) Schateiland is aangelegd in 1990 door het AVRO tv-programma 'De 

Uitdaging'. Het werd gepresenteerd door Angela Groothuizen en was één van de eerste 

realityprogramma's op de Nederlandse televisie.  

Schateiland is een grote speelvijver met daarin 2 eilanden. Hier is geweldig te spelen voor 

de kinderen met bijvoorbeeld het pontje, de kabelbaan of de uitkijktoren. In de zomer is 

het vrij toegankelijk en in de winter is het een ijsbaan. 

 

Opdracht 7 

Op het groene gebouw bij de ingang staat informatie over het Schateiland. Het jaartal 

van het 'Project Schateiland' is de code.  

 

19. Ga terug naar het plein en ga hier linksaf. 

20. Je komt bij Glindster, de kerk en een natuurspeeltuin. 

 

In De Glind speelt Glindster, het dorpscentrum, een grote en belangrijke rol. Een 

ontmoetingsplek voor zowel jong als oud! In Glindster bevinden zich, naast zakelijke 

aspecten als kantoor- en vergaderruimte, veel faciliteiten waar de kinderen en jongeren 

gebruik van maken en hierdoor herstellen, ontwikkelen, of kunnen werken aan hun 

toekomst. In Grand Café ONS kun je iets drinken of lunchen. 

 
Officieel werd de Gereformeerde Kerk van De Glind/Achterveld op 26 december 1916 

geïnstitueerd. Tot 15 februari 1928 heette deze kerk 'De Glindhorst'. De eerste predikant 

was ds. G. Zeyl, die daar van 1930 tot 1934 stond. De eerste kerk werd in 1916 in gebruik 

genomen. Een nieuwe kerk werd in 1940 gebouwd, waarvoor de eerste steen gelegd werd 

door dr. A.A.L. Rutgers (1884-1966). 

Het is nu ruim honderd jaar later. Er is veel veranderd. Wat betreft de organisatie van de 

jeugdzorg en de inrichting van het dorp De Glind, maar ook kerkelijk. De gemeente heet 

nu 'Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld' en herbergt mensen uit de hele 

oecumene.  

 

Net na de kerk ligt een prachtige natuurspeeltuin. Leuk voor de kinderen. 

 

21. Ga op de Postweg naar rechts (Postweg).  

 

Opdracht 8 

Je komt bij het beeld Zorg en Geborgenheid. Even verderop, tegenover de Ringlaan, is een 

fietsnetwerkknooppunt. Het knooppuntnummer is de code. 

 

https://www.onsdeglind.nl/
https://www.parlement.com/id/vg09ll6c14zt/a_a_l_bram_rutgers


Jeugddorp De Glind is een klein dorp op het Gelderse platteland waar wezen of andere 

kwetsbare kinderen in gewone gezinnen worden opgevangen. De oprichting van het 

jeugddorp past bij de veranderende visie op zorg voor weeskinderen. Het beeld Zorg en 

Geborgenheid staat voor wat er in dit jeugddorp gebeurd. 

 

22. Bij dit knooppunt linksaf (Ringlaan). 

 

Opdracht 9 

Net voor de Boshuisweg, zie je rechts bij het weiland een geel bord 'Pas op! Schrikdraad'. 

De laatste 4 cijfers van het telefoonnummer op dit bord vormen de code.  

 

23. Eerste weg links (Boshuisweg). Dit is een eigen weg, je mag hier fietsen. 

 
Opdracht 10 

Rechts zie je De Glinstertuin. Op het bord 'Paardenpad Rondje De Glind' staat een getal. 

Dit getal is de code.  

 

De Glinstertuin is een ecologische tuinderij. Op 7.000 m² grond wordt een grote diversiteit 

aan bloemen, fruit, groenten, kruiden en noten geteeld, die op de tuin worden verkocht. 

De bloemrijke tuin wordt volop bezocht door bijen en vlinders. In de prachtig vormgegeven 

tuin kunnen jong en oud rondkijken, natuur beleven en genieten van de rust en pracht aan 

geuren en kleuren. De Glinstertuin is bovendien een mooie locatie voor een (educatief) 

uitje, picknick, cursus of workshop. Ook worden er op aanvraag rondleidingen verzorgd. 

 

Iets verder zie je aan de linkerkant Très Jolie Fruittuin. 

 

De bedenkers van de fruittuin begonnen in 2002 op een kale akker met het planten van 

de eerste bessenstruiken. De tuin kreeg een vijfhoekige vorm met in het midden een 

bloemenveld. Ze werd beplant met een scala aan bessensoorten. In de loop van de tijd 

groeide Très Jolie uit tot een collectief gedragen teeltbedrijf voor klein fruit op ecologische 

basis. De tuin drijft voor een belangrijk deel op vrijwilligers en trekt vanwege de idyllische 

ligging en de biologische teelt veel bezoekers. 

 

24. Viersprong links (Ringlaan). 

 



Opdracht 11 

Links zie je het zwembad van De Glind. De cijfers van het huisnummer op de paal aan 

de rechterkant vormen de code.  

 

Zwembad De Glind is een kleinschalig en duurzaam verwarmd openluchtzwembad. Het 

heeft een verscheidenheid in baden, een ruime en groene zonneweide met 

schaduwplekken, speeltoestellen en een kiosk.  

 

25. Ringlaan volgen en aan het einde rechtsaf (Postweg). 

 

Opdracht 12 

Bij het bord 'Schoolzone denk aan uw snelheid!' is links de toegang naar het Melissenpad. 

Een bijzonder pad om eens te wandelen of te fietsen. En dat is nu net wat we vandaag 

gaan doen. Geniet dus van alle mooie dingen die je hier ziet! 

Rechts staat ook een bord van het Rustpunt. De ongeveer afstand tot de rust is de 

code.  

 

26. Ga linksaf het Melissenpad in. 

 

Het Melissenpad is een korte kunstroute. Veel kunstwerken kunnen in beweging gezet 

worden door ergens aan te draaien of door erop te gaan fietsen. De leuke en grappige 

kunstwerken zijn allemaal door Ap Melissen gemaakt van afvalmateriaal en oude 

landbouwattributen die gebruikt werden in de tijd dat de boer nog veel meer met de hand 

en het paard werkte. 

 

Opdracht 13 

Tegenover de hooiberg is Martine's veld bibliotheek. Ga hier gerust even binnen kijken. 

Het bladzijdenummer op de rechterpagina van het boek op de deur is de code. 

 

27. Ga na het Melissenpad en de parkeerplaats, voor 4 brievenbussen rechtsaf. 

28. Einde weg rechtsaf (Helweg). 

29. Bij de Postweg rechtdoor en daarna rechtsaf (fietspad langs Postweg). 

 

Je komt langs de Prinses Beatrixschool. Voor de school staat ook een kunstwerk van Ap 

Melissen. 

 



Opdracht 14 

Het linker figuur van het kunstwerk heeft in zijn oor boven het spiegeltje een geel label. 

Het nummer op dat label is de code. 

 

30. Ga na de Prinses Beatrixschool eerste asfaltweg links (Burgstederweg). 

31. Volg voor huisnummer 3 de asfaltweg naar links en daarna fiets je over een boerenerf.  

 

Opdracht 15 

Een stukje voor de Scherpenzeelseweg, bij de  1e schuur van de boerderij, staat een 

verkeersbord. Het aantal meters op het onderbord is de code. 

 

32. Je komt op de Scherpenzeelseweg en gaat hier op het fietspad naar links. 

33. Bij huisnummer 178 eerste weg rechts (Hoefweg) (dat is voor de houten maïskolf). 

34. Na huisnummer 7 wordt het pad onverhard.  

35. Ga na het hek direct naar rechts. Weer een onverhard pad. 

36. Even verder staat weer een hek. Na dit hek rechtdoor de weg vervolgen. 

 

Opdracht 16 

Na huisnummer 8 zie je links 2 keien. Rechts staat daar een bord. De afstand naar 

Renswoude is de code (de komma in het getal weglaten). 

 

37. Ga bij dit bord naar links, een smal pad. 

38. Op de asfaltweg naar rechts en deze weg uitfietsen (De Leught). 

39. Je komt op de Barneveldsestraat en gaat hier naar links. (VOORZICHTIG !!!) 

40. 1e weg rechts (Veenschoterweg). 

41. Na huisnummer 4 rechtsaf, de zandweg in. 

 

Opdracht 17 

Rechts staat een bank met uitgezaagde bladmotieven. Het aantal bladmotieven is de 

code. 

 

42. Aan het einde van de zandweg linksaf (Huigenbosch). 

43. Bij de ANWB-paddenstoel linksaf (De Haar). 

 



Opdracht 18 

Rechts zie je een picknicktafel en het Halfuursboompje. Het jaartal op het bijbehorende 

bord is de code. 

 

In vroeger tijden gingen de bewoners van het platteland lopend naar de kerk. Ze liepen 

dan over het Kerstavondpad, een fraai wandelpad naar het dorp. Vanaf het 

Halfuursboompje is het nog dertig minuten lopen naar de kerk. 

 

44. Na het halfuurboompje naar links, het Kerstavondpad. 

45. Bij de splitsing naar links aanhouden, ga de brug over en daarna naar rechts. 

46. Je komt op de Renessersteeg.  

 

Opdracht 19 

In de bocht zie je aan de linkerzijde een bank met aan de voorzijde een ingebrand logo. 

Het logo bestaat uit een aantal letters. Tel het aantal letters (dat de letters aan elkaar 

zitten, moet je geen probleem van maken). Het aantal letters is de code. Parkeer hier 

je fiets. Het is de bedoeling dat je de vraag van de puzzel hier oplost. 

 

47. Ga op de Renessersteeg naar links. 

48. Ga rechtsaf (fietspad langs Barneveldsestraat). 

49. Bij De Dreef en rotonde rechtdoor. 

 

Op deze rotonde staat 'De lelie van Scherpenzeel' gemaakt door het kunstenaarsechtpaar 

Huub en Adelheid Kortekaas. De lelie komt in Scherpenzeel terug in het gemeentewapen 

en het logo van deze gemeente.  

 

50. Rechtdoor blijven fietsen en bij kerk rechtsaf. 

51. Eerste weg links (Burg. Royaardslaan). 

 

Opdracht 20 

Aan de linkerzijde zie je Huize Scherpenzeel. Boven de ingang is een wapen zichtbaar. Het 

aantal lelies op dit wapen is de code. 

 

Huize Scherpenzeel is een landhuis met bijbehorende poortwoning en koetshuis in een 

landschapspark. Het oorspronkelijk versterkte huis stamt uit de middeleeuwen en heeft 

een rijke geschiedenis. In het park kun je een mooie wandeling maken. 

 

52. Tegenover Huize Scherpenzeel, na de vijver rechtsaf (Molenweg). 



53. Viersprong oversteken. 

 

Opdracht 21 

Bij De Achthoek ligt een molensteen. Het jaartal op de steen is de code. 

 

 

 

Finish bij De Achthoek. 

 

 

 

Doe je ingevulde controlekaart in de brievenbus bij De Achthoek. 
 
 

Bedankt voor je deelname. We hopen dat je het leuk gevonden hebt! 


