
Doordat er een fusie van Langedijk en Heerhugowaard gaat komen, willen we 

van beide gemeenten mooie indrukken laten zien. Veel fiets, kijk en 

beleefplezier.  

Broek op Langedijk, 27 april 2019.

Start: Havenplein. 

1.Fiets richting Heerhugowaard en ga bij de volgende afbeelding rechts het 

fietspad op.

2. Over de ‘Groene brug’ meteen rechts af en neem na de afrit de bocht naar 

links.                     



*Welk jaartal staat op de fietstunnel?                             Antwoord A:

3.Volg routebordje 53: 

Welk nummer heeft dit pand? Antwoord B:

4. Ga via de fietsbrug richting Heerhugowaard  naar de oude spoorwegovergang.

*Welk twee cijfers zie je als je de spoorwegovergang passeert?

Tel ze bij elkaar op en dat is je juiste antwoord.        Antwoord C:

 



5. Rechtdoor ook bij de fiets stoplichten.

6. Bij nummer 35 aan je rechterhand, linksaf slaan en meteen bij de T splitsing 

Bilderdijkstraat  rechtsaf.

7. Eerste weg links nemen.

8. Sla bij deze foto rechtsaf.

9. Je komt nu bij een kruispunt met stoplichten, let op! Bij oversteken naar de 

overkant, sla links af het fietspad op.

10.* Welke tijd staat er op een bordje van deze kerk en hoeveel bankjes staan 

er? Bij elkaar optellen. Antwoord D:



11. Rij rechtdoor tot het bord van Sjaak Knijn en sla rechts af.                                  

Neem daarna op de kruising de afslag naar links, de Korte Dreef op.

12. Je passeert de ‘Bolle Buik’, als je zin hebt in koffie kun je hier even pauzeren. 

*Sinds wanneer bestaat dit restaurantje?  Antwoord E:

13.Rij door tot de Pater Jan Smitschool (aan je  rechterhand)  steek over en ga 

direct links af. Je ziet hier een heel bijzonder museumpje.                                         

Daarna bij de T splitsing rechtsaf over het fietspad.

14. Vervolg dit fietspad tot over het spoor.                                                                   

Neem dan de eerste weg naar rechts.

15. Je komt opeens op een nieuw fietspad onder een viaduct door.                        

* Hoeveel nieuw aangeplante bomen zie je rechts op dit stuk? (voor en na de 

tunnel)

Antwoord F:

16. Hierna links af de Veenhuizerweg op.

 

17. Na ongeveer 1 km ga je links af de Donkere weg op.                                             

Bij de Middenweg sla je links af. 

18. Bij de foto ga je rechtsaf deze weg in.



19. Lange Balk weg volgen.

 



20. Meteen na de Lange Balk brug bij de doorsteek,

 heel voorzichtig oversteken bij het bordje: Oosterdijk 3-7, het pad volgen en 

links aanhouden.  

 * van welk bouwjaar  is de eerste Lange Balkbrug?   Antwoord G:                   

21.Bijna bij het eind , thv het gemaal, zie je links een smal bruggetje. Daarna een

stukje voetpad.                                                                                 

(Dit is erg smal, kun je hier niet overheen, dan terug naar de Lange Balk weg en 

sla bij de rotonde rechts af. Vervolgens bij Potjesdam rechtsaf, naar de Moskee. 

Pak daar de route weer op).                                                                                             

22. Volg de weg richting Potjesdam, negeer bordje: verboden toegang.

23. Voorbij de moskee ga je linksaf, daarna eerste weg rechts, Oostelijke 

Randweg op.                                                                                                                        

* Van welk bouwjaar is deze moskee? Antwoord H:

24. Sla links af bij Aldi en Welkoop en neem het pad tussen deze 2 winkels.



25.  Ga naar rechts en neem dan de eerste weg naar links. 

26. Voor de Oranjestraat ga je links af.

27. Bij Nova Zembla rechtsaf.

28. Vervolgens sla je rechtsaf de Kerklaan in.

29. Fiets door via het woonerf en ga dan links af de Dorpsstraat in.

30. Blijf de dorpsstraat helemaal volgen tot je bij deze kerk komt.                            

* Los de bonusvraag op.



De bonusvraag vind je op de voordeur van de kerk.

Antwoord  Bonusvraag:

Ga terug naar start.

U ontvangt geen 200 gulden monopolie geld!

We hopen dat jij net zo genoten hebt als wij, van alles om je heen: de natuur, 

kunst, oude gebouwen, bijzondere voorwerpen, nieuwe huizen en gebouwen, 

herinneringen……… 

Zooooo mooi is Langedijk en Heerhugowaard.

Antwoord A



Antwoord B

Antwoord C

Antwoord D

Antwoord E

Antwoord F

Antwoord G

Antwoord H

Bonusvraag. TOTAAL

Tel nu alle antwoorden als een eenvoudige rekensom op en lever je formulier in 

bij de start met je

Naam: 

Telefoonnummer: 

 Adres: 

De winnaar krijgt van ons bericht.

Uiteraard kan er niet over de uitslag gediscussieerd worden


