
10 jaar Scouting Rheijnewoud!  
WINTERHIKE 2021  

Route 10 km 

Algemene info: 
● Honden niet toegestaan. 
● Tussen 15 maart en 15 juni geen toegang i.v.m. broedseizoen. 
● Tussen zonsondergang en zonsopgang geen toegang. 
● Doe wandelschoenen of laarzen aan  

(je gaat van de paden af waar het drassig/modderig kan zijn) 
● Hou je aan de overheidsrichtlijnen die gelden. 
● Neem een telefoon mee om te kunnen bellen  
● Neem genoeg eten en drinken mee voor onderweg.  
● Pen of potlood is nodig, En handig om bij te houden waar je al voorbij bent. 

 
 
 
Startlocatie: Jeu de Boer, Galgweg 5, Hazerswoude-dorp. Hier kun je de auto of fiets parkeren.  
 

 
Loop vanaf het startpunt naar de weg. als je via het voetpaadje loopt moet je een paar meter 
naar rechts kijken. Aan de overkant vind je een paal met bordjes. 
Ieder bordje heeft een betekenis. het bovenste bordje is geel met wit en het getal van dit 
knooppunt, nummer 68. 
Het gele bordje eronder wijst de route naar een volgend knooppunt. 
volg de bordjes met pijlen naar nummer 69. 
Onderweg zijn er gele vierkante bordjes (of stickers) met rode pijlen zonder nummers 
bevestigd aan (verkeersbord-) palen, hekken of deuren enz. die wijzen je de goede weg. 
Bij knooppunt 69 loop je naar knooppunt 75. 
 
Vanaf de paal van knooppunt 75 loop je naar 72, een fris stuk boerenlandpad. (gras, soms 
modder en heel soms sneeuw). Volg dan nog 71 en 83. 
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1. Start bij het TOP-punt  
(de grote groene spriet) 
Volg het wandelroutenetwerk in deze 
aangegeven volgorde      -----> 
 
2. Ga vanaf knooppunt 83 linksaf, de 
start van de strippenkaartroute (Z.O.Z) 
 
3. Aansluitend volg je de 
kruispuntenroute (het volgende blad) 
 
4. Maak de route compleet met behulp 
van een QR code die je vindt langs de 
route 

1. Wandelroutenetwerk. 
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Uitleg strippenkaart.  
Het bolletje of letter “B” onderaan de strippenkaart is je startpositie. 
In de voorbeeld route start de route rechts onderin. Bij ieder 
kruispunt vertelt de strippenkaart waar je NIET naar toe gaat.  
 
Zo zie je in de voorbeeld strippenkaart bij het eerste kruispunt een 
soort V aan de linkerkant. Dit betekent dat je NIET naar links gaat en 
NIET rechtdoor. Je slaat dus rechtsaf.  
 
Bij het volgende kruispunt staat één streepje naar rechts, daar ga je 
NIET naar toe. Omdat je linksaf niet kan, ga je rechtdoor.  
 
Hierna ga je NIET naar links, maar rechtdoor.  
En bij de laatste aanwijzing sla je rechtsaf.  
 
Als je een streepje rechts en een streepje links van de lijn ziet staan, 
dat betekent dat je rechtdoor gaat. (NIET naar links en NIET naar 
rechts) 
 
Ps: Privé Terrein telt niet mee, de ingang van een parkeerplaats wel. 
 

2. Strippenkaart 
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3. Kruispuntenroute  
Controle: Het eerste kruispunt is de T-splitsing Vincent van Goghstraat/Dorpsstraat. 
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Controlepunt: het bruggetje waar je bent geëindigd sluit aan op op de Torengaarde. 

 

 
Dit zijn de kruisingen die je tegen gaat komen. Elke kruising heeft zijn eigen getal.  
De strepen die bij het getal horen geven aan waar je NIET naar toe gaat.  
 
Het bolletje met stokje is waar jij staat als je bij het kruispunt aankomt. 
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4. Gebruik deze link: tinyurl.com/19vodj0f   
samen met dit onderstaande plaatje om de kruisingen 

op dit blad te ontcijferen. 
 


