
Vraag 19:  
Als u op de overgang 
staat van de 
Hogebiezendijk naar 
de Biezendijk, ziet u 
aan uw rechterzijde de 
oprijlaan naar een 
bijzonder gebouw.  
Wat is dit voor gebouw en wanneer is het gebouwd?  
 

Vervolg de Biezendijk naar links. Aan het einde fietspad 
op, bocht naar rechts volgen langs Lopikerweg Oost.  
 

Pauzelocatie / startpunt 3: Café-Slijterij De Roode 
Leeuw, Lopikerweg Oost 194.  
 

Vertrek vanaf startpunt 3:  
Ga het fietspad op aan de overkant van de wetering, 
richting Lopik.  
 

Vraag 20: Een stuk terugliggend van de weg ziet u bij 
Lopikerweg Oost 166-167 het Huis te Vliet. Het huidige 

uiterlijk dateert uit 1936 toen het huis met een 
verdieping werd verlaagd. In 1856 was Huis te 
Vliet al tot een buitenplaatsje omgevormd. De 

toegang is met een trap langs een hoge onderbouw 
bereikbaar en herinnert aan de oude situatie toen rond 
het onderhuis nog een gracht aanwezig was. Het 
voormalige koetshuis aan de linkerzijde van de 
toegangsweg is tegenwoordig een B&B. Uit welke eeuw 
dateert de oudste vermelding van Huis te Vliet? 
 

Fietspad langs Lopikerweg Oost volgen tot deze overgaat 
in Batuwseweg. Deze weg volgen. Eerste doorgaande 
weg linksaf (Sluisweg). Einde Sluisweg links (Uitweg), 
richting Lekdijk.  
 

Vraag 21: Als u boven aankomt bij de Lekdijk, ziet u vóór 
u (direct langs de dijk, tussen de weg en de Lek) een 
smalle waterplas. Hoe heet zo’n plas en hoe is deze 
ontstaan?  
 

Lekdijk vervolgen tot in kern Jaarsveld. Daar eerste weg 
rechts, dijk afrijden, S.L. van Alterenlaan.  

Vraag 22: Het Huis te Jaarsveld is gebouwd in 1760. Het 
hoge vierkante huis staat ten noorden van de plek waar 
in de 14de eeuw een kasteel stond (op het zuidelijk 
gelegen eilandje). Het noordelijke eiland was de 
voorburcht, waar in het midden van de noordwestzijde 
het poortgebouw met brug stond. Rond het gehele 
terrein loopt een brede singel. Het kasteelterrein is 
alleen bereikbaar via een spijlenhekwerk met de wapens 
van de families De Begram en Van Eeten, die in de 19de 
eeuw diverse verbouwingen op de buitenplaats hebben 
uitgevoerd, zoals een koetshuis uit 1847. Het huis is 
gebouwd in opdracht van ene Cornelis, de kleinzoon van 
een beroemde Nederlander. Wie was die beroemde 
Nederlander en wat was zijn functie? 
 

Neem de tweede weg links, Veldensteinlaan. Vervolg de 
weg als hij overgaat in de Oudeslootseweg.  
 

Vraag 23: De Oudeslootseweg is een middeleeuwse kade 
en weg en loopt tussen Jaarsveld en de Rolafweg. De weg 
vormde de begrenzing van de hogere gronden tussen de 
weg en de Lek, die mogelijk al in de vroege middel-

eeuwen ontgonnen waren. Hoeveel woningen 
(adressen) bevinden zich langs 

de Oudeslootseweg?  
 
Neem na de scherpe bocht in de 
Oudeslootseweg het fietspad naar 
rechts (Zuiderparklaan).  
 
Vraag 24: U bent onderweg dit 
kunstwerk gepasseerd. Waar staat dit 
kunstwerk? 
 
Steek de provinciale weg over en vervolg op de 
Europasingel met de bocht mee naar links. Doorrijden tot 
aan het gemeentehuis, daar rechtsaf, Rolafweg Noord. 
Aan het eind van de weg bent u terug op het startpunt 1, 
het Koning Willem-Alexanderplein.  

Pauzelocaties  en/of startpunten: 

Cultuur- 
Historische 
Puzzeltocht  
Lopik 

Meer weten over de geschiedenis van de Lopikerwaard en 
de provincie Utrecht? Kijk op www.utrechtaltijd.nl  
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startpunt 1 

Cafetaria/Eethuys  
De Manebrug 

Rolafweg Noord 50,  
(Koning WA-plein) Lopik-dorp 

Maandag gesloten (Eethuys ook 
op dinsdag gesloten).  

Open op dinsdag t/m zaterdag 
van 12 - 22 u. en zondag van  

12 - 20 u. 

◊ 

startpunt 2 

Natuurmuseum  
‘de Wielewaal’ 

Tiendweg 26, Willige Langerak  
Zondag gesloten. Maandag 

gesloten (behalve in vakanties, 
dan open vanaf 13 uur),  

dinsdag t/m zaterdag open van 
10 - 17 u.  

◊ 

startpunt 3 

Café-Slijterij  
De Roode Leeuw 

Lopikerweg Oost 194, 3412 KJ 
Lopikerkapel 

Open dagelijks van 11 - 24 u. 

Vul de antwoorden in op de bijlage bij deze folder. 
Daarin kunt u ook de spelregels lezen. 

Inleveren bij de startpunten.  
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Vraag 14: Aan de zijkant 
van de boerderij 
Benedeneind NZ 398 
bevindt zich een kleine 
aanbouw, zie foto. Deze 
aanbouwen zijn zeer 
typerend voor 
boerderijen in de Lopikerwaard. Hoe heet zo’n aanbouw 
en waar diende het voor? 

 

Vraag 15: Aan de voorzijde van de 
boerderij Benedeneind NZ 328 zit 
dit bijzondere raam. Wat voor 
ruimte zit er achter dit raam? 
 

Weg volgen. Benedeneind NZ gaat 
over in Dorp. 
 

Vraag 16: Wanneer (dag-maand-jaar) is de eerste steen 
gelegd van dit theekoepeltje bij Dorp 226?  
 

Weg volgen. Dorp gaat over in Boveneind NZ. 
 

Vraag 17: De boerderij 
Boveneind NZ 90 (‘En 

esperant le Mieux’) heeft – zoals 
veel boerderijen – een 
decoratieve bekroning aan de 
bovenzijde van de voorgevel. 
Hoe heet zo’n versiering? 
 

Vraag 18:   
De gemeentegrens van Lopik ligt 
bij de woning Boveneind ZZ 3 
met dubbele topgevel uit de 18e 
eeuw. Wat is de naam van dit 
huis?  
 
Aan het eind van de weg (Boveneind NZ) oversteken naar 
Boveneind ZZ en doorrijden richting rotonde, 2/3 rond 
Baronieweg op. Eerste rotonde rechtdoor, Baronieweg 
vervolgen. Bij tweede rotonde tweede afslag rechts, 
Hogebiezendijk op.  
Eind van de weg schuin links, Biezendijk op. 

Hoe heet het noordelijke deel van de 
rivier, dat door de strekdam werd 
afgesneden van de Lek? 
 

Vraag 4: Langs de weg staan bij Lekdijk 
West 71 een grote paal en een klein 
paaltje (zie foto). Hoe noemen we deze 
palen en waar dienden zij voor? 
 

Vraag 5:  U ziet vóór de afrit naar kern 
Willige Langerak  rechts langs de dijk een gebouwtje (foto 
onder). Wat is het en waar diende het voor?  
 

Vraag 6: Schuin achter 
naaststaand gebouwtje ziet 
u rechts van de dijk een 
waterplas. Hoe heet zo’n 
plas en hoe is deze 
ontstaan?  
 

Bij bord Willige Langerak 
rechtsaf, Graaf Floris IV Weg in. Einde weg rechts voor 

een pauze bij Natuurmuseum en Klompenwinkel 
De Wielewaal (tevens startpunt 2),anders links 
(Tiendweg richting Schoonhoven).  

 

Pauzelocatie / startpunt 2: Natuurmuseum en 
Klompenwinkel De Wielewaal (kern Willige Langerak)  
 

Vertrek vanaf startpunt 2:  
Ga de Tiendweg op richting Schoonhoven. Vlak vóór 
provinciale weg rechtsaf, De Montignylaan in (richting de 
kerk), onder provinciale weg door, direct daarna rechtsaf, 
fietspad op. Rotonde 2x oversteken (dus schuin naar 
rechts) richting volgende rotonde. Ook die oversteken, 
volg fietsbord ’Cabauw’. Na ca. 200 meter rechtsaf 
(Nassaukade). Aan het eind fietspad op. Einde fietspad 
vervolgen op Cabauwsekade. 
 
Vraag 7: In de vaart langs de Cabauwsekade (de 
Lopikerwetering) bevinden zich meerdere stroken grond, 
vaak begroeid met riet.  
Wat is de streeknaam voor deze stroken grond of 
rietlandjes?  

 Vraag 8: In de voorgevel van Cabauwsekade 88 ziet u 
een bijzonder raam op de eerste verdieping. Dergelijke 
ramen bevinden zich meestal bij boerderijen en komen 
vooral voor in de Utrechtse Waarden en de 
Krimpenerwaard. Wat is de naam van zo’n raam?  
 

Cabauwsekade volgen tot het eind, wanneer deze 
overgaat in de Wielsekade. Begin Wielsekade linksaf de 
brug ‘t Zwaantje’ over, richting Garage Stuijvenberg  
Neem de weg links van de garage (Damweg).  
 

Vraag 9: De Damweg is één van de oudste wegen in Lopik 
en tevens één van de weinige noord-zuid verbindingen. 
Uit welke periode stamt de weg? 
 

Vraag 10: Vanaf de Damweg – 
ter hoogte van de watertoren 
-  ziet u rechts in de verte een 
groepje bomen (zie foto). Wat 
ziet u hier nog meer en waar 
diende het voor?  
 

Vervolg de Damweg tot aan de 
Benschopperwetering. Steek het kruispunt over 
en sla rechtsaf bij ‘Het Wapen van Benschop’, 

Benedeneind Noordzijde op. 
 

Vraag 11: Benedeneind NZ 478  
Op dit adres stond eeuwenlang de herberg ‘Het Wapen 
van Benschop’. Inmiddels staat het pand al jaren leeg en 
wordt de locatie herontwikkeld. De herberg speelt een 
belangrijke rol in één van de boeken van een beroemde 
schrijver uit de Lopikerwaard. Hoe heten deze schrijver 
en de betreffende roman?   
 

Vraag 12: Rechts naast de boerderij aan Benedeneind 
Noordzijde 408 bevindt zich een brede sloot. Wat is de 
oude naam voor dit water en waarvoor werd het in het 
verleden gebruikt? 
 

Vraag 13: Aan de zijgevel van Benedeneind Noordzijde 
446 hangt een bord ter herinnering aan vijf militairen die 
hier in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Waar 
kwamen zij vandaan? 

U kunt deze puzzeltocht op 3 punten starten:  
 

startpunt 1: Cafetaria/Eethuys De Manebrug, 
Koning Willem-Alexanderplein, Lopik-dorp,  
startpunt 2: Natuurmuseum ‘de Wielewaal’, 
Tiendweg 26, Willige Langerak,  
startpunt 3: Café-Slijterij De Roode Leeuw, 
Lopikerweg Oost 194, 3412 KJ Lopikerkapel. 
 

Vertrek vanaf startpunt 1:  
Ga vanaf het Koning Willem-Alexanderplein in zuidelijke 
richting, de Rolafweg Noord op. Steek Europalaan/
Burgemeester Schumanlaan over en rijd rechtdoor langs 
het gemeentehuis. Neem het fiets- en voetgangers-
tunneltje onder de provinciale weg.  Vervolg de weg in 
zuidelijke richting (Rolafweg Zuid) naar de Lekdijk. 
 

Naast de T-kruising van de Lekdijk en de Rolafweg Zuid 
ligt de voormalige uitwateringssluis of heul in de Lekdijk. 
Deze waterdoorvoer hoorde bij het oude stoomgemaal 
dat werd gebouwd in 1872. Door de bouw van het gemaal 

werd het oude systeem van molenbemaling van de 
polder Wiel en de Polder Vogelzang vervangen. In 
het metselwerk van de heul zit een gedenksteen, 

afkomstig van de eerste uitwateringssluis die hier 
gebouwd is toen de uitwatering van de polders werd 
verlegd van de Lopiker-wetering naar de Lek.  
 

Vraag 1: Welk jaartal is te lezen in de gedenksteen van de 
eerste uitwateringssluis?  
 

Vervolg de weg rechtsaf, Lekdijk West richting 
Schoonhoven.  
 
Vraag 2: Bij Lekdijk West 2a loopt een weggetje vanaf de 
Lekdijk richting de Lek: het restant van een pontveer. Dit 
pontveer staat aangegeven op de kaart van Hattinga uit 
1771, maar is hoogstwaarschijnlijk veel ouder.  
Omstreeks 1960 is de verbinding opgeheven. Welke 
plaats ligt aan de overkant?  
 
Vraag 3: Bij Lekdijk West 24, (stap even van uw fiets en 
loop naar het informatiebord links van de dijk).  
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