
-Autospeurtocht in Coronatijd- 
WINTEREDITIE! 

 

 
Zo werkt het: 
Rijd de route zoals aangegeven in deze beschrijving.  
Lees steeds 1 regel van de routebeschrijving vooruit, zodat je niet plotseling wordt verrast.  
De verkeersregels gaan te allen tijde voor.  
Let goed op, stop niet abrupt en stop altijd op een veilige plaats. 
Denk aan de privacy en veiligheid van een ander en van jezelf! 
Beantwoord onderweg de vragen. 
Zet de antwoorden in de puzzel. 
Stuur het woord in een DM (privéberichtje) naar het Instagram account @opdevoet.nl 
En maak kans op 1 van de prijzen. 
  
 
Startlocatie: Vechtpark Hardenberg (Parkweg, 7772 XR Hardenberg) 
 

Verlaat de parkeerplaats en sla linksaf richting de verkeerslichten. 
Sla bij de verkeerslichten wederom linksaf. 
Volg de J.C. Kellerlaan tot de rotonde. 
Neem beide rotondes (hondenbot) rechtdoor. 
Je rijdt nu op de Eugenboersdijk. 
Neem meteen de eerste weg rechts (Hofsteeweg). 
Je rijdt nu langs het Engelandse Bos.  
Parkeer hier de auto om de volgende vraag te beantwoorden. 

 
Rijd nu verder tot de T-splitsing. 
Op deze T-splitsing staat een paddenstoel wegwijzer. 

Je slaat bij deze T-splitsing linksaf. 
Rijd door tot de kruising. 
Sla op de kruising rechtsaf (Engeland). 
Links passeer je nu een bouwbedrijf. 
Je vervolgt de weg en rijdt nu Ane binnen. 
Aan de linkerkant staat basisschool de Spreng-El. 
 

Vraag 1. Hoeveel uur mogen campers hier maximaal staan? 

Vraag 2. Hoe wordt het Engelandse bos ook wel genoemd? 
Het antwoord op deze vraag is te vinden op internet. 

Vraag 3. Stel je voor dat je hier rechtsaf zou slaan en 8,5 km doorrijdt, waar kom je dan uit?  
 

Vraag 4. Deze school heeft aan de buitenkant meerdere opvallende kleuren waaronder blauw en 
groen. Welke kleur zie je nog meer? 
 



Vervolg de weg tot aan de kruising. 
Steek de kruising over (Anerveenseweg). 
Je rijdt nu Ane uit. 
Links passeer je de molen. 

Wanneer je nu verder rijdt staat er in de bocht een bakkerij. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bakkerij is bekend om zijn kruidkoek. Deze koek wordt al meer dan 100 jaar in de bakkerij 
gebakken. Het recept van de Saksische kruidkoek is een goed bewaard geheim, dat alleen binnen de 
familie Slatman bekend is. Het is een natuurproduct, en bevat daarom geen conserveringsmiddelen. 
Het is een echt streekproduct dat in het hele Overijsselse Vechtdal en een groot deel van Drenthe 
wordt verkocht.  

 
Vervolg je weg en neem een flauwe bocht naar rechts. 
Je rijdt nu Anerveen binnen. 
Ga nu rechtdoor richting Coevorden (Anerveenseweg). 

 
Vervolg je weg en rijd Holthone binnen. 
Rijd nu rustig onder het viaduct door. 

Na de scherpe bocht sla je linksaf de Scheerseweg op. 
Je rijdt over het viaduct. 
Slinger door het landschap tot de T -splitsing.  

Vraag 5. Hoe heet deze molen? 
 

Vraag 6. Hoe wordt deze koek genoemd? 
 

Vraag 7. Hoe heet de minicamping en kwekerij aan de rechterkant? 
 
 

Vraag 8. Hoe heet dit viaduct? 
 
 



Ga hier rechts (de Haandrik). 
Rijd over de brug. 
Rijd nu de spoorweg over. 
Ga na de spoorwegovergang rechtsaf. 

 
Sla na de sluis rechtsaf. 
Je rijdt nu Gramsbergen binnen (Coevorderweg). 
Ga bij de kruising rechtdoor richting Radewijk. 

 
Rijd rechtdoor (Kerkenkastweg). 
Sla rechtsaf (Burgerkamp). 
Rijd door tot de kruising waar de Burgerkamp overgaat in de Loozenweg. 
Vervolg de Loozenweg. 
Sla bij de eerste kruising linksaf (Westeindigerdijk). 
Je komt nu langs de vijvertuinen. 

 
Rijd rechtdoor tot de T-splitsing. 
Sla hier rechtsaf (Raderwijkerweg). 
Aan de rechterkant staat een molen. 
 

 
Vervolg de Raderwijkerweg. 
Parkeer je auto bij de kerk. 
 

Vervolg wederom de Radewijkerweg. 
Ga nu de eerste weg rechts richting Hardenberg (Stobbenhaarweg). 
Rijd de brug over. 
De Stobbenhaarweg gaat over in de Hoogenweg.  
Je passeert nu “gebouw Hoogenweg”. 

Vraag 9. Hoe heet deze sluis? 
 
 

Vraag 10. Hoe heet de roeivereniging aan de overkant van het water? 
 
 

Vraag 11. Dit zijn de vijvertuinen van Ada. Wat is haar achternaam? 
 
 

Vraag 12. Hoe heet deze korenmolen? 
 
 

Vraag 13. Dit kerkgebouw heet de Opgang. Hoeveel dwarsbalken tel je? 
 
 

Vraag 14. Welk woord staat onder de wolk op de foto? 
 
 



Rijd tot de brug en ga deze over.  
Aan de rechterkant passeer je een keukenbedrijf. 
Dit pand had vroeger een andere functie. 

 
Vervolg je weg en rijd Hardenberg binnen. 
Rijd door tot de verkeerslichten. 
Ga bij de verkeerslichten rechtdoor. 
Je rijdt nu langs het Saxenburgh Medisch Centrum. 
 

 
Rijd door tot de rotonde.  
Neem op de rotonde de 3e afslag. 
Je rijdt nu de sportboulevard op. 
Wil je je benen even strekken? 
Doe dan een Street Work-out op het Calisthenics Park. 
 
Dit is het einde van de autospeurtocht – wintereditie – . 
Het puzzelen kan nu beginnen. 
Zet de antwoorden op de goede plek in de puzzel en ontdek het woord! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 15. Welke functie had dit pand?  
 
 

Vraag 16. Het ziekenhuis werd in 2020 in gebruik genomen. 
In welke maand was dit?  
Het antwoord op deze vraag is te vinden op internet. 
 
 
 
 



 
Antwoordenblad: 
 

 
 

De letters in de gele vakjes vormen van boven naar beneden het woord _______________________ 
 

Stuur het woord in een DM (privéberichtje) naar het Instagram account @opdevoet.nl. 
 

En maak kans op één van de volgende prijzen: 
 

1e prijs Cadeaubon van Bakkerij Slatman €15 + een Slatmankoek 
2e prijs Cadeaubon van Bakkerij Slatman €10 + een Slatmankoek 

3e prijs Slatmankoek 
 
 

Uit alle inzendingen trekken wij eind januari 3 winnaars! 
 

Leuk dat jullie meereden! 
Lees, leef en loop ook met ons mee op www.opdevoet.nl  

Liefs Tim, Nicolle, Liv en Rev 
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http://www.opdevoet.nl/

