Hoeksche Waard, maart 2021
Beste autoritpuzzelaar,
Wat leuk dat je de Hoeksche Waard met je auto gaat verkennen! Neem de tijd en rijd niet te hard; de
wegen zijn vaak smal en soms glad, maar je mist dan ook wat we je zo graag willen laten zien. We
willen je vriendelijk vragen rekening te houden met de bewoners van de prachtige dorpjes en met de
natuur. Neem de tijd om hier en daar te stoppen en bijvoorbeeld koffie te drinken uit je meegebrachte
thermoskan.
Voor de puzzelrit is onverwacht heel veel belangstelling. Bij het maken van de puzzelrit hebben we
daarom een paar keuzes moeten maken, want er is te veel moois te zien. Ook hebben we rekening
gehouden met de RIVM-regels. Zo hebben we vooral de buitenwegen gekozen en de grotere dorpen,
zoals Oud-Beijerland, Numansdorp en ’s-Gravendeel overgeslagen.
De route en de vragen zijn gemaakt voor volwassenen. Het duurt ongeveer 4 uur om de route
helemaal te rijden. Je kan er ook voor kiezen om de puzzelrit over meerdere dagen te verspreiden. Het
is een rondrit; dit betekent dat je vanuit verschillende plaatsen kunt starten. Zoek de plaats op in de
routebeschrijving en start vanaf die plaats.
-

Numansdorp

pagina 2 – Intratuin, Volgerlandseweg 1

-

Nieuw-Beijerland

pagina 6 – Graanschuur, Marktveld 2-10

-

Heinenoord

pagina 8 – museum HW, Hofplein

-

Westmaas

pagina 9 – molen, Smidsweg

-

Strijen

pagina 11 – kerk, Oude Havenweg

-

Puttershoek

pagina 13 – haven, Oosthavenzijde

Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijd. Op de website van
Bibliotheek Hoeksche Waard vind je de antwoorden op de vragen.
Wij wensen je heel veel plezier bij het rijden van deze puzzelrit door de Hoeksche Waard.
Veel succes,
Geertje en Carla
Bibliotheek Hoeksche Waard
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Start! Ga naar de carpoolplaats bij Intratuin, Volgerlandseweg 1, Numansdorp.
Vraag: Welke boekenheld staat op de bestelauto van de Bibliotheek Hoeksche Waard?

Tip: hij heeft een kraanwagentje.

Verlaat de carpoolplaats en sla rechtsaf. Je steekt de N 487 recht over.
Je rijdt nu op de Volgerlandseweg richting het Hollands Diep. Je passeert hier het paarden-/
dierencrematorium het Hoeksche Hof op nr. 6.
Je buigt met de weg mee naar rechts en dan weer naar links, dit is de Derde Dwarsweg.
Aan het eind houd je rechts aan en kom je op de Molendijk. Je ziet de Haringvlietbrug en de
golfbaan Cromstrijen. Hier sla je rechtsaf over het viaduct richting Zuid-Beijerland.
Vraag: Hoeveel viaducten zijn er over de A29 in de Hoeksche Waard?
Eerste letter op 2

Je rijdt nog steeds op de Molendijk.
Neem de 1e afslag links, voor het kleine witte huisje (richting fietsknooppunt 8), de Buitendijk
op. In de verte aan je rechterhand zie je een kerktoren.
Vraag: Van welk dorp is dit de torenspits?
Eerste letter op 26

Je rijdt op de Buitendijk.
Vraag: Huisnummer 2 – wat staat er op het hek?
Eerste letter op 1

Je rijdt verder. Aan je linkerhand zie je de Hitsertse kade. Je ziet het havenhuisje
Vraag: Wat is de naam op het havenhuisje?
Laatste letter op 12
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Rijd door op de Buitendijk. Rechts in de verte zie je een molen. Vlakbij de molen woont de
Dichter van de Hoeksche Waard 2021.
Vraag: Hoe heet de Dichter van de Hoeksche Waard (sinds 1 januari 2021)?
Eerste letter achternaam op 13

Rijd rechtdoor op dezelfde dijk, deze heet hier inmiddels de Nieuwendijk.
Aan je linkerhand zie je het pontje naar Tiengemeten.
Vraag: Op Tiengemeten zijn twee musea. Het Rien Poortvliet museum en het ………….?
Tweede letter op 23

Rijd door – voor het bord doodlopende weg – rechtsaf (je rijdt richting fietsknooppunt 7).
Vraag: Hoe heet deze weg?
Voorlaatste letter op 15

Ga op het kruispunt naar links naar de Lange Eendrachtsweg. Er is hier overigens geen
straatnaambordje te zien.
Vraag: Wat voor gebied rijd je in?
Eerste letter op 17

Vraag: Wat is het meest verbouwde gewas in de Hoeksche Waard?

Ga op de T-splitsing naar rechts en daarna naar links naar de Oudendijk.
Als de Oudendijk de Westdijk wordt, kom je bij het informatie- en
uitkijkpunt De Brede Hoek van de Korendijkse Slikken.
Vraag: Wat zijn slikken?
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Als klei

ik ben overgave
ik leg me in jouw handen
ik ben de klei
op een veld gevonden
ik vraag om vormen
laat jouw handen me kneden
naar jouw wil
©Geert Messelis

Blijf deze weg volgen – dit is nog steeds de Westdijk (richting fietsknooppunt 1).
Vraag: Welke rivier loopt hier aan je linkerhand?

Vraag: Hoeveel zonnepanelen liggen op het dak van de boerderij met de grijze voorkant aan

je rechterhand?

Rijd door tot je aankomt in Goudswaard. Rechts zie je een café en links op de dijk staat een
beeld van een rietsnijder.
Vraag: Hoe heet het café aan je rechterhand (op de hoek)?

Bij het naar boven rijden zie je aan je

O! 't ruisen van het ranke riet!

linkerhand een beeldje van een

o wist ik toch uw droevig lied!

rietsnijder staan, met een bijna

wanneer de wind voorbij u voert

onleesbaar geworden gedicht. Het beeld

en buigend uwe halmen roert,

is gemaakt door Eugenie N.M.B. Stinis-

gij buigt, ootmoedig nijgend, neer,

Degenaar (Rotterdam 1951). Het gedicht

staat op en buigt ootmoedig weer,

is van Guido Gezelle (1830 – 1899), een

en zingt al buigen 't droevig lied,

Vlaamse rooms-katholieke priester,

dat ik beminne, o ranke riet!

dichter, taalwetenschapper en vertaler.

© Guido Gezelle 1857

Hij is bekend om zijn gedichten over de

natuur. Het hier te lezen O 't ruisen van
het ranke riet is een van zijn bekendste
gedichten.
Je gaat nu links omhoog de Molendijk op.
Vraag: Wat wordt hier bovenaan de dijk in de eerste winkel verkocht?
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Je komt bij een molen, deze heet Windlust.
Vraag: Waarom is deze molen zo bijzonder?

Je rijdt Goudswaard uit via de Molendijk. Je
slaat linksaf richting Spui naar Piershil – dit is
de Spuiweg.

Even een gruwelijk verhaal. In 1672
verspreidde de Piershilse barbier en
chirurgijn Willem Tichelaar het

gerucht dat Cornelis de Witt een

moord zou voorbereiden op Prins

Vraag: Hoeveel windmolens staan hier?

Willem III. Cornelis was een belangrijk
man in de regio: stadsregent van

Dordrecht, baljuw van Beijerland,

Blijf rijden richting fietsknooppunt 2 – op een
ogenblik moet je wel naar rechts – doorrijden is
verboden.

dijkgraaf van Mijnsheerenland en
ruwaard van het eiland Putten.

Cornelis werd daarna samen met

Voel je even klein bij de voet van de windmolen
waar je dicht langs rijdt.

broer Johan vermoord door het volk in
Den Haag op 20 augustus 1672.

Vraag: Wat staat er op het witte bord bij deze windmolen? We vragen NIET naar cijfers.

Alleen de letters.

Vraag: Hoe hoog is deze molen (de molentip)? Is dit hoger of lager dan de Euromast?

Aan het eind van dit weggetje ga je naar links, de Oudendijk op.
Je rijdt langs de bushalte, nummer 711.
Vraag: Wat is dit voor bus?

Rijdend richting Nieuw-Beijerland lijkt het alsof Marsman (1899-1940) het gedicht Denkend aan
Holland over de Hoeksche Waard geschreven heeft. Marsman werd geboren in Zeist en reisde

de wereld over. Zijn vrouw kwam uit Rotterdam. Zouden ze toch ons eiland bezocht hebben? Hij
schreef dit gedicht tijdens zijn verblijf aan de Middellandse Zee. Het gedicht beschrijft het
Nederlandse landschap en onze strijd tegen het water. Het is een van de bekendste

Nederlandse gedichten en werd in 2000 gekozen tot 'Gedicht van de Eeuw’ in Nederland.
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Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar

Je houdt links aan, nog steeds op de Oudendijk en rijdt via de
Spuidijk Nieuw-Beijerland in. Bij het Wapen van NieuwBeijerland sla je rechtsaf de dijk af en meteen weer naar links
de straat het Marktveld in. Je komt bij de Graanschuur
(Marktveld 2-10).

ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,

Start! Als je start in Nieuw-Beijerland, ga dan naar de
Graanschuur.
Aan de pui hangt een toepasselijk gedicht.
Vraag: Dit gedicht is van de vorige Dichter van de Hoeksche

Waard – hoe heet hij?

Je rijdt gewoon rechtdoor. Bij de kruising met de Julianastraat
ga je naar links via de Maximastraat de Spuidijk op, ga
rechtsaf.
Aan je linkerhand zie je naast het pontje naar Hekelingen ’t
Gors.
Vraag: Welk festival wordt hier ieder jaar gehouden?

en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen

Je volgt de Spuidijk naar Oud-Beijerland. Op de rotonde neem
je de tweede afslag. Je blijft de dijk volgen. Je rijdt op de N217.

gevreesd en gehoord.

Je komt langs een leuke oude boomgaard aan je rechterhand.

© H. Marsman, 1936

Vraag: Wat voor soort fruit wordt hier geteeld?

Links zie je Gasterij de Elzentuin.
Bij de rotonde ga je naar rechts, dat is eerste afslag, de Groeneweg in.
De volgende rotonde ga je naar links, dat is de derde afslag, de Langeweg in.
De volgende rotonde rechtdoor, dat is de tweede afslag.
Je bent nu al even in Oud-Beijerland.
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Vraag: Naar wie is Oud-Beijerland vernoemd?

Vraag: In Oud-Beijerland woont een schrijfster die meer dan honderd boeken heeft

geschreven. Wat is haar naam?
Vierde letter voornaam op 25

Let goed op je snelheid, want je rijdt op de Koninginneweg.
Aan de rechterkant passeer je het woningbouwproject KONIngshof. Hier wordt op een deel
van het voormalig KONI-terrein woningen gebouwd die gasloos en energieneutraal

worden opgeleverd. En zelfs oude materialen vanuit het bestaande KONI-gebouw worden

hergebruikt. Het meer dan 60 jaar oude KONI-kantoor is een gemeentelijk monument. Het
kantoor wordt veranderd in 20 industriële maisonnettewoningen. De
wederopbouwarchitectuur wordt hierbij behouden.
Links zie je het nog maar net verlaten pand van het Actief College. Toen hier in 1955 de

nieuwe Technische School werd geopend gold deze als een van de meest moderne van ons
land. Binnen het onderwijs vonden die jaren veel wijzigingen plaats. Twintig jaar geleden

werd de naam veranderd in vmbo. Inmiddels hebben kunstenaars uit de Hoeksche Waard
de ruimtes in beslag genomen. De school is verhuisd naar Poortwijk III.

Blijf deze weg volgen. Buig onder de dijk mee naar rechts naar de Beneden Oostdijk. Je komt
bij een rotonde. Daar ga je rechtdoor. Dat is de tweede afslag.

Bij rotonde 2000 ga je opnieuw rechtdoor. Dat is de tweede afslag.
Aan de rechterkant zie je een groen gebouw. Door de ramen zie je een grote bruine
stalagmiet.

Vraag: Wat verbeeldt deze stalagmiet?
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Blijf deze weg volgen, linksaf de Stougjesdijk op.
Neem bij de rotonde de derde afslag en ga gelijk het
tweede weggetje rechts in en direct naar links. PAS
OP: NIET OP DE BUSBAAN GAAN. Je rijdt over een
klein dijkje richting Goidschalxoord. Daar is de
molen!

Troepen van Napoleon doorkruisten in de
eerste helft van de negentiende eeuw

geregeld de Hoeksche Waard. Het verhaal
gaat dat Napoleon ooit zelfs nabij

Goidschalxoord zou hebben overnacht. In de
tweede helft van die eeuw plaatste

Rijkswaterstaat langs de route gietijzeren

Vraag: Aan welke tv-show heeft deze molen de

hecto- en kilometerpaaltjes als hulpmiddel
bij het onderhoud van de wegen. Daarvan
zijn er 42 bewaard gebleven.

wieken te danken?

Let op je snelheid. Er staan camera’s, maar het is hier vooral erg smal. Links zie je de

watertoren, gebouwd in 1910. Het is de kleinste in Nederland, die ooit in gebruik is geweest
bij een waterleidingbedrijf.
Rijd door tot halverwege Heinenoord tot Pizzeria Il Perseo
waar je rechts in het oude raadhuis het restaurant ’t Land van
Wale ziet. Daarvoor sla je rechtsaf naar het museum HW. Bij

In de elfde eeuw duikt de naam Land
van den Wale voor het eerst in de
streekgeschiedenis op. Dit

het hek sla je rechtsaf het Hofplein op.

drooggevallen gors lag ten zuiden

Start! Begin je in Heinenoord, rijd dan naar het
museum HW aan het Hofplein.

wat nu de Oude Maas is. In deze

Vraag: Wie staat er schever? Deze kerktoren of de toren van

Pisa?

van de oude rivierloop van de Waal,
heerlijkheid zou in de twaalfde en

dertiende eeuw een kerkdorpje zijn
ontstaan, omringd door een dijk.
Je hebt daar uitzicht op de scheve

Vraag: In welk jaar is de toren gebouwd en waarom staat

deze zo scheef?

kerktoren van de monumentale

Johanneskerk. Volgens de Hervormde
Gemeente staat de toren 6 graden
scheef. De spits is toen de toren al

Je rijdt terug naar het restaurant en slaat meteen rechts de
Dorpsstraat in.

scheef stond met een passtuk,

loodrecht op de scheefgezakte

onderbouw aangebracht. Doordat de

Aan je rechterhand zie je het tweede deel van het museum
HW.

punt dus wél kaarsrecht omhoog

wijst, valt van veraf niet op dat de
toren zo scheef staat.
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Vraag: Hoe heet de museumboerderij van het museum HW?

Links zie je in het water voor de

Rabobank twee sculpturen drijven.
Je verlaat de 30 KM zone, maar houd je snelheid in de gaten. Je

Ze zijn gemaakt van polyurethaan

volgen rechtsaf via de Reedijk richting busstation.

coating, roestvrijstaal en beton. De

Bij de stoplichten ga je rechtdoor. Je steekt de N217 dus over

heten ‘De geliefden’. Het is een ode

een kersenpluktuin. Je gaat richting Westmaas. Voorbij de

en kind. De vader heeft het kind aan

gaat nog steeds rechtdoor via de Blaaksedijk West. Blijf de weg

met glasvezelversterkte polyester
beelden drijven in het water en

naar de Maasweg. Bij de stoplichten rechtdoor. Rechts passeer je

aan het moderne gezin: vrouw, man

benzinepomp Esso Express ga je naar links het dorp in via de

de hand en moeder draagt een

wordt.

door Atelier Van Lieshout (AVL).

Smidsweg. Je ziet een molen waar nu diervoeding verkocht

attachékoffertje. Het is gemaakt

Start! Als je start in Westmaas, rijd dan naar de molen.
Vraag: Hoeveel oude traditionele molens staan er in de Hoeksche Waard?

Je rijdt op de Van Koetsveldlaan en gaat rechtdoor het dijkje op en weer af richting de

protestantse kerk. Links een bakkertje, rechts de kerk. Voor de kerk staat een beeld, gemaakt

door de Maasdamse kunstenaar Eelse Bies.

Het oorlogsmonument is opgericht ter

Vraag: Hoe heet dit beeld?

nagedachtenis aan tien slachtoffers die in de

periode 10 mei 1940 en 15 augustus 1945 door

Vraag: Welk cijfer is afwijkend op de wijzerplaat op de

de oorlog om het leven kwamen. Het zijn vijf
inwoners van Westmaas en ‘De Vijf van

Greup’. In 1941 werd vlakbij deze plek een

kerktoren?

razzia gehouden onder de mannelijke

bevolking van het dorp. Alle mannelijke

Ga rechtdoor. Je bent op de Munnikenweg. Links staan
bijzondere huizen.

inwoners ouder dan 16 jaar moesten hier

verzamelen. De Duitse bezetters waren op
zoek naar de mannen die de bemanning
hadden geholpen van een Engelse

Vraag: Aan welke letter denk je bij deze huizen?

bommenwerper, die kort daarvoor bij de

Greup een noodlanding had gemaakt. Voor

deze daad werden vijf willekeurige mannen

Letter op 9

op een onbekende plaats dood geschoten.
Hun lichamen zijn nooit teruggevonden.
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Je rijdt door een prachtig landschap. Links zie je de Binnenmaas. Ieder jaar is hier de Biwanto
(de Binnenmaas Wandel Tocht). Houd bij de T-splitsing links aan. Volgens de bordjes ga je
richting Maasdam en Strijen. Je rijdt op de Ritselaarsdijk. Je houdt links aan en slaat de
Zwanegatsedijk in. Na een paar kilometer rijd je opeens op de Polderdijk. Rechts zie je de
Nederlands Hervormde kerk van St. Anthoniepolder.

Tegenwoordig bestaat Cillaarshoek
uit ca. 160 huizen met ca. 400

Vraag: Wat is er zo bijzonder aan het kerkje?

inwoners. Het heeft twee

monumenten: de Hervormde (PKN)
Zodra je de molen in het oog krijgt, hangt aan je rechterhand een
gedicht op een lantaarnpaal (direct na de boerderij).

kerk van de Hervormde Gemeente

Cillaarshoek (Keizersdijk 159) en de
ernaast gelegen pastorie op nr. 161
uit ca. 1840. De kerk is een

Vraag: Wie schreef dit prachtige gedicht?

zaalkerkje met houten

klokkentorentje, gedekt met leien.
Rijd rechtdoor tot je na de fietsenzaak rechts weer bij een molen
komt. Direct bij de molen ga je naar rechts. Je gaat naar de
Gatsedijk.

Kunstenares Maatje van Eck

maakte in 2007 een mooie film
over Cillaarshoek, dat overigens

geen dorp is maar een buurtschap.

Bij de Gouden Leeuw ga je naar links de Keizersdijk op. We zijn in
Cillaarshoek.

Als 't mot dan komt 't er heet de
documentaire over de

saamhorigheid van een buurtschap

Vraag: Wat zie je op de gevelsteen van nummer 163?
Vijfde letter op 7

in de 21e eeuw. Deze is terug te
vvinden
vinden op YouTube.
In de Hoeksche Waard hebben we
onder meer de volgende

Blijf deze weg vervolgen. Steek bij het stoplicht recht over. Je rijdt
nog steeds op de Keizersdijk.

buurtschappen: Blaakschedijk, De
Klem, Goidschalxoord, Greup,
Mariapolder, Mookhoek,

Nieuwendijk, Oudendijk,

Vraag: Naar welke keizer verwijst deze dijk?

Schenkeldijk (Binnenmaas),

Schenkeldijk (Korendijk), Schuring,

Vuurbaken, De Wacht, Zinkweg,
Zuidzijde.
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Blijf op de Keizersdijk. Vlak voor de Hoge Weide wordt dit de Nieuwestraat. Rijd rechtdoor tot
je niet verder kan. Je gaat naar links en gelijk de volgende rechts naar beneden de Oude
Havenweg in. Strijen is de oudste gemeente van het eiland.
Start! Als je start in Strijen, rijd dan naar de kerk aan de

Het monumentale pand is gebouwd

Oude Havenweg.

in 1927 naar een ontwerp van de 's-

Rechts van de kerk zie je een gebouw met glas-in-loodramen.

Visser. Het wordt gekenmerkt door

Gravendeelse architect Diederik

Vraag: Wat was voorheen de functie van dit bijzondere pand?

een expressionistische

Interbellumstijl die verwant is aan de
Nieuwe Haagse School en tevens

Zesde letter op 10

invloeden van Dudok vertoont.

Ga linksaf de Schoolstraat in en daarna rechtsaf langs de
Strieneborg. Bij het kruispunt direct rechtsaf de Oranjestraat
in (langs het Kruidvat) en dan meteen naar links
(Molenstraat). Houd rechts aan over de Schelpweg waar je
langs de oude watertoren rijdt.

Bijzondere elementen zijn de grote
vensters met kleurrijke glas-in-

loodramen, die zijn ontworpen door
de bekende Stijlkunstenaar Vilmos
Huszar.
De watertoren uit 1914 heeft een

hoogte van 27 meter en had een

Vraag: Op welk nummer is de watertoren?

waterreservoir met een inhoud van

150 m3. De watertoren is niet meer in
Op het kruispunt met de Randweg ga je linksaf en bij de
rotonde rechtsaf (1e afslag). Je rijdt richting Mookhoek.
Let op je snelheid. Aan je rechterhand zie je een blauwe brug.

Ga hier niet overheen, maar ga rechtdoor.

gebruik, maar is omgebouwd tot

woning. Bij de verbouwing is rond de
toren op dakhoogte een hele etage
gebouwd met 4 slaapkamers, de

badkamer en een serre. In het midden
is de keuken. Op 27 meter hoogte is

een dakterras met een weids uitzicht.

Vraag: Naar wie is deze brug vernoemd?
Vierde letter op 19

Je rijdt op de Strijensedijk tussen mooie monumentale bomen.
Vraag: Wat zijn dit voor bomen? Het zijn geen hazelaars.
Laatste letter op 6
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De hazelaar
Onverwacht mij tegen
in 't nog winters jaar

op de sprong der wegen

Ga bij de Mookhoek voor café de Schenkhoek linksaf de

bloeit de hazelaar.

Tweede Kruisweg in. Je rijdt langs een prachtige

slingertjes van goud;

Tweede Kruisweg. Net voor de N217 neem je de ventweg

Tegen 't licht gehangen
aarzelend, bevangen

treurwilg. Deze weg 3 kilometer volgen. Je blijft op de
naar rechts. Dus ga NIET de N217 op.

raak ik aan het hout.

Trillend dwaalt van boven
't fijne wolken los;

en met bloei bestoven
in het naakte bos

blijf ik in een beven

teruggehouden staan,

Je gaat via het viaduct over de N217 heen. Dit is de
fietsroute richting Maasdam. Als je van het viaduct
afkomt, ga je gelijk rechtsaf. Je volgt dus eigenlijk nog
steeds de Tweede Kruisweg. Aan je rechterhand zie je de
hogesnelheidslijn.

en ik raak nog even

't donker stamhout aan.
© Ida Gerhardt

Vraag: Rijdt de hogesnelheidstrein aan de linker- of rechterkant van het spoor?
Vierde letter op 4

Je komt op de T—splitsing met de Molendijk. Ga linksaf. Je komt links langs natuurgebied de
Argusvlinder.
Dit gebied tussen Puttershoek en Strijensas heeft zich explosief ontwikkeld met talloze

bijna verdwenen plantensoorten en steeds meer vogelsoorten. In het gebied met water,

riet, kreken, grasland en ruigte zijn vier wandelroutes uitgezet.

66 km.De Lelie werd in 1836 gebouwd. In oktober 2019 won De Lelie de jaarlijkse Molenprijs
Molen
van de Bankgiro Loterij en de Vereniging De Hollandsche Molen: een bedrag van 75.000

euro voor het herstel van een oorspronkelijk deel van de molen, de kelder en het motorhuis
waar een presentatieruimte komt om de vroegere aandrijving van de molen met een

stoommachine weer zichtbaar te maken. De volgende fase, waar het huidige herstelplan
nog niet in voorziet, is het plan om in het motorhuis weer een werkende stoommachine te
plaatsen. Zo zou De Lelie de eerste molen ter wereld kunnen worden waar weer een
stoommachine gekoppeld is aan een windmolen.
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Rechts naast de molen is een theetuin met een originele naam.
Vraag: Hoe heet de theetuin bij de molen?

De
Eerste letter op 30

Aan je rechterhand ligt een braakliggend terrein.
Vraag: Welke sport werd daar vroeger bedreven?
Tweede letter op 14

Ga naar rechts. Je bent nu op het Schouteneinde in Puttershoek. Rijd hier heel voorzichtig
door het beschermd dorpsgezicht heen.

Je passeert rechts op nr. 20-22 de studio van Omroep Hoeksche Waard in een oud
bankgebouw. Aan het einde van deze weg naar rechts omhoog en gelijk links. Je komt bij
de haven.
Start! Begin je in Puttershoek, rijd dan naar de haven aan de Oosthavenzijde.

Linksboven op de dijk zie je een bankje met het opschrift: hier heerst het vergezicht.

Vraag: Waarom wordt Puttershoek het Venetië

van de Hoeksche Waard genoemd?

Puttershoek heeft de kleinste open

haven van Nederland. Hier zie je ook
café Het Veerhuys, ooit gedreven door
de vader van schaatser Kees Verkerk.

Blijf de weg volgen. Je rijdt laag langs de rivier.

Kees won in 1968 goud bij het

schaatsen op de Olympische Spelen.

Vraag: Hoe heet deze rivier?
Zesde letter op 22

Vraag: In Puttershoek woont een bekende schrijver, winnaar van de ECI-literatuurprijs. Hoe

heet hij?
Eerste letter achternaam op 11
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Het is een treurig gezicht al dat braakliggende terrein rechts.
Vraag: Hier stonden twee fabrieken. De kruidenfabriek en de……?
Laatste letter op 16

We hadden je graag het bruggenhoofd van de oude

Voorbij de ingang van de oude fabriek ga je
gelijk naar rechts. Je rijdt nu op het Weegje. Blijf
de weg volgen, langs Kuipersveer en buig mee
naar links naar beneden naar de Molenweg –

Barendrechtse brug laten zien met daarbij het

monument van Jack Dawson Green, maar helaas is

dit op een doodlopende weg gelegen. Het monument
herinnert aan de Australische piloot die op 17 maart
1945 sneuvelde. Hij werd neergeschoten door Duits

blijf laag - en rijd deze helemaal uit tot de T-

afweergeschut dat destijds stond opgesteld bij de

splitsing met de Langeweg. Ga rechtsaf.

voormalige Barendrechtse brug. Met zijn Spitfire Mk.

Vraag: Wie schreef onlangs een boek ‘Baken in

het Landschap’ met verhalen over de oude

XVI, jachtbommenwerper, waarmee hij op

oorlogsmissie was, stortte hij neer bij Heinenoord in
de Hoeksche Waard. Hij was slechts 21 jaar. Hij was

Barendrechtse brug?

het 99e vliegtuigbemanningslid dat in de Tweede

Wereldoorlog boven de Hoeksche Waard sneuvelde.

Laatste letter op 28

De Barendrechtse brug is in 1969 vervangen door de

Aan het einde van de Langeweg, sla je linksaf
(rechts benzinepomp) en volg je de weg richting
de stoplichten bij de Provinciale weg.

Heinenoordtunnel. De brug lag ongeveer 1 kilometer
ten oosten van de huidige Heinenoordtunnel en is
gebouwd rond 1886. Vanaf mei 1897 reden ook de

Vraag: Hier woont een bekende Nederlander,

wie?

stoomtrams van de RTM van Rotterdam naar de
Hoeksche Waard over de brug.

Lied over de HW – gezongen door deze bekende

Eerste letter achternaam op: 18

Nederlander:

Bij de stoplichten ga je rechtdoor naar de

Een land van melk en koeienstront, van slijk en

Ik wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks
paardenbiks

Vrouwe Huisjesweg. Je komt langs

Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de

Recreatieoord Binnenmaas waar behalve een
zwembad, een speeltuin en een kinderboerderij
ook een bekend restaurant gevestigd is.
14

kaart
Maar ik heb het gevonden: het is de Hoeksche Waard

Vraag: Hoe heette dit restaurant voorheen?

De ….
Derde letter op 27

Met de weg mee buig je naar rechts naar de
Wintersweg.
Je komt in de bocht langs de mooie

Het Hof van Moerkerken stamt uit de 15e eeuw, maar
het landhuis is gebouwd in de 18de eeuw. Een

monumentale poort uitgevoerd in een vroege versie

monumentale hoeve Zwanenburg.

van de Lodewijk XVI-stijl uit 1776 markeert de

Sla linksaf bij de T-splitsing richting

deed het landgoed dienst als vluchtelingenopvang.

Mijnsheerenland. De weg voert je vanzelf

door het dorp. Aan je linkerhand zie je op
nr. 66 het monumentale Hof van
Moerkerken.

toegang. Tussen 11 augustus 1939 en 16 oktober 1940
Tijdens WOII was in het hof een herstellingsoord voor
tuberculosepatiënten gevestigd. Ook heeft een

bekende schrijver enige tijd op het hof gewoond. Zijn
bekendste roman is hier geschreven en later deels op
deze locatie verfilmd.

Vraag: Welke schrijver logeerde in het Hof

van Moerkerken en schreef daar een meesterwerk?
Derde letter op 20

De Hoflaan heet al snel Raadhuislaan. Links zie je op de oprit van het hoekhuis naast het huis
op Raadhuislaan nr. 2 dieren uitgesneden in de bomen.
Vraag: Welke dieren zie je hier uitgesneden in de bomen?
Tweede letter op 29

Veertien dorpen telt de gemeente Hoeksche Waard en dertien daarvan zijn allemaal ooit aan
een dijk gebouwd. Het enige wegdorp op het eiland is Mijnsheerenland.
Aan het eind van de weg- bij de stoplichten - ga je linksaf. Ga voorbij de benzinepomp
gewoon rechtdoor. Rijd voorbij Westmaas en neem daarna de 1e weg links naar de
Koningshoeve. Dit is de Botweg. Rijd rechtdoor tot de T-splitsing, ga naar rechts en gelijk
weer naar links. Dat is de Vierde Moerweg. In de verte aan je rechterhand zie je een toren.
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Vraag: Wat voor toren zie je daar in de verte?
Vierde letter op 5

Aan je linkerhand zie je een speciaal molentje. Het komt uit de Hoeksche Waard, maar is
door het hele land en op de hele wereld te vinden.
Vraag: Hoe heet zo’n molentje?
Zesde letter op 3

Aan het eind van de Vierde Moerweg sla je linksaf. Je zit nu op de Oud-Cromstrijensedijk
Oostzijde. Na 2 kilometer sla je rechtsaf. Je bent nu op de Kloostersweg. Aan het eind ga
je naar rechts. Je komt langs een bekende familie, die woont pal langs de weg.
Vraag: Hoe heet deze familie? Van….
Eerste letter op 21

Even verderop wonen twee zussen van deze familie.
Vraag: Welk instrument spelen deze zussen?
Eerste letter op 8

Aan het eind ben je bij een stopbord. Sta even stil en steek rechtover. Je rijdt op de
Boomdijk/Bommelskoussedijk. Houd links aan. Volg deze tot de T-splitsing en ga hier
naar links. Je komt langs een camping.
Vraag: Hoe heet deze camping?
Zesde letter op 24
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Of het nu dag is,

Rijd door tot je weer bij de carpoolplaats bent. De cirkel is rond, ten

of nacht.

minste als je in Numansdorp begonnen bent, anders moet je

De wereld draait maar door,

terugbladeren naar blz. 2.

er is geen begin,

We hopen dat je hebt genoten van deze puzzelrit door de mooie
Hoeksche Waard!

Zo draaien wij telkens weer

er is geen einde.
in de cirkel rond!!!

Vul de gevonden letters op de juiste plaats in.
Maak deze poëtische zin op een originele manier af.
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Op de website van Bibliotheek Hoeksche Waard vind je de antwoorden op de vragen:
www.bibliotheekhoekschewaard.nl
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