
 

          N A T U U R P U N T  Z O M E R F I E T S R A L L Y  2 0 2 0  

 

Nu Corona een streep heeft getrokken door onze voorjaars- en misschien zelfs wel zomeractiviteiten, gingen wij op zoek naar een alternatieve, recreatieve en 

gezonde activiteit, met natuurbeleving in onze onmiddellijke omgeving als doel, én die we individueel of in gezinsverband konden aanbieden. Met de 

Natuurpunt-fietszoektocht denken we die te hebben gevonden! 

Aan de hand van fietsknooppunten ga je op pad voor een tocht van 25km langs rustige paadjes in de ruime omgeving rond Merchtem, met aandacht voor de 

ons omliggende natuur. Met 22 vragen langs het parcours, al dan niet voorzien van een ‘strikje’, voorzien we ook een spel-, zoek- en wedstrijdelement.  

Wanneer je je antwoordenblad voor 31/8/2020 terugstuurt kan je bovendien een mooie prijs winnen.  

Voor leden van Natuurpunt is dit gratis, anderen schrijven €5 over op ons rekeningnummer indien zij wensen deel te nemen aan de wedstrijd.  

 

VOORAF 

Je mag fietsen, maar zolang de Coronamaatregelen gelden, enkel met de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Het mag ook met iemand die niet tot 

je gezin behoort, maar dan mag het maximaal één vriend(in) zijn. Hou ook dan de veiligheidsafstand van 1,5 meter of meer in acht. Fiets je met meer dan 3 

personen en behoor je niet tot hetzelfde gezin, dan kan de politie een boete uitschrijven. 

Het verkeersreglement dient te allen tijde te worden gerespecteerd en de deelname aan deze fietszoektocht gebeurt volledig op eigen risico en 

verantwoordelijkheid. 

 

PERIODE EN DEELNAME 

Deze fietszoektocht loopt van 19 april tot 31 augustus 2020. 

De deelname is gratis voor alle Natuurpuntleden.  



Natuurlijk kunnen ook niet-leden deelnemen. Wanneer zij een antwoordenblad willen insturen kan dat door eerst € 5 over te schrijven op                                                      

rek nr  BE15 7330 1775 1030  van Natuurpunt met in de mededeling “Fietszoektocht 2020”. 

Er zijn heel wat mooie en leuke prijzen te winnen (o.a. een fiets). De juiste antwoorden, en of je al dan niet tot de winnaars behoort, worden je na afloop per 

e-mail toegestuurd.  

 

DE ROUTE 

De tocht is 25km lang en kan je, met het oplossen van de vraagjes, makkelijk afleggen op een halve dag. (2 à 4 uur rustig fietsen). 

Het principe is simpel. Je volgt de bordjes (wit/groen) van de fietsknooppunten in de aangegeven richting naar het volgende knooppunt. 

De start bevindt zich bij knooppunt nr 20 (dit bevindt zich in de Koeweidestraat ter hoogte van de Molenbeek). Maar, je kan evengoed bij een ander 

knooppunt uit de opgegeven route starten, dat maakt eigenlijk niet uit. 

Vanaf dat punt blijf je de bordjes volgen in de richting van het volgende knooppuntnummer. 

 

Dit is de route   

 

 

 

 

Even oppassen, op deze plaatsten zijn de bordjes soms minder goed zichtbaar: 

 

In Merchtem: In de Puursstraat, ter hoogte van de Delhaize,  moet je linksaf, de Jan Maervoetstraat in. 

In Opwijk: Bij het verlaten van het GC Hof ten Hemelrijk steek je de Kloosterstraat over. Aan het einde van het baantje moet je onmiddellijk links, het 

Schuttershof in. 



DE ZOEKTOCHT 

Er zijn 22 vragen op te lossen.  

Tien ‘knooppuntvragen’, op te lossen in de onmiddellijke nabijheid van elk bezocht knooppunt, en twaalf ‘fotovragen’ die je kan oplossen in de onmiddellijke 

nabijheid van de foto’s te vinden op het fotoblad. 

Let wel de foto’s staan NIET in volgorde van voorkomen langs de route!   

 

 

DE SCHIFTINGSVRAAG 

Hoeveel deelnemingsformulieren van deze rally zullen worden ingestuurd? 

 

 

DE KNOOPPUNTVRAGEN 

 

Vraag knooppunt 20  

Welk pad werd uitgestippeld door onze vereniging i.s.m. de drie gemeentebesturen van de gemeentes waardoor deze fietsrally loopt? 

 

Vraag knooppunt 19  

Welke geurige plant van de schermbloemenfamilie wordt er bij knooppunt 19 weergegeven?  

 

Vraag knooppunt 14  

Wat is het resultaat van de som van het aantal witte plustekens en het aantal zwarte plustekens, vermeerderd met het aantal witte maaltekens, die te vinden 

zijn op het bouwwerk dat je hier ziet? 



Vraag knooppunt 22  

Het soms pittig hellend parcours van deze fietstocht is zeker ook geschikt voor wie een sportieve uitdaging zoekt. Af en toe passeert hier ook wel een 

beroepsrenner op training. Wat draagt er hier een spoor van een beroepsrenner?   

 

Vraag knooppunt 7  

Hoeveel kost in HUBO het artikel met code 421599?  

 

Vraag knooppunt 6  

Wat is de som van alle witte omcirkelde cijfers? 

 

Vraag knooppunt 5 

Ben je hier dichter bij ‘Aalst’ of dichter bij ‘Dendermonde’ ? 

 

Vraag knooppunt 50  

Hoeveel sporten bevinden zich hier in de nabije omgeving? 

 

Vraag knooppunt 48  

Waar spoort de gemeente Opwijk je op deze plek toe aan? 

 

Vraag knooppunt 49  

Hoe lang is de Keureroute? 

 



FOTOBLAD 
 

    
 

A 
 

 

B 
 

C 
 

D 

    
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

    
 

I 
 

 

J 
 

K 
 

L 



FOTOVRAGEN 

 

Vraag foto A 

Hoe vind je hier 0,025? 

 

Vraag foto B 

Welk nobel initiatief bevindt zich in het huis met nr 51 ? 

 

Vraag foto C 

Welke vaartuigen zijn hier afgedrukt te vinden? 

 

Vraag foto D 

Welke van de volgende namen zijn niet op het bord waarvan foto D werd genomen, afgedrukt? 

Kies uit:     Achille, Arthur, Chris, Eddie, Jules, Marcel, Matheo, Nail, Oscar, Robbert, Tachi en Victor.  

 

Vraag foto E 

Op welke afstand zorgen de onder spanning staande onderdelen voor gevaar? 

 

Vraag foto F 

De mooiste plekjes volgens Pasar worden door vele mensen, validen en mindervaliden, bezocht. Welke bekende mindervalide liet hier zijn sporen na? 

 

Vraag foto G 

Wat komt er vaak in bellen naar de oppervlakte? 



Vraag foto H 

Welke letter werd hier schromelijk vergeten? 

 

Vraag foto I 

Op de plek waar de foto genomen werd is te vinden hoe lang de eikelmuis slaapt. Er zijn ook een aantal afgebeelde dierenoren te zien. Is het aantal oren 

kleiner dan aan het aantal maanden dat de eikelmuis slaapt? Of groter? Of gelijk? 

 

Vraag foto J 

Wat ontbreekt er aan ons diertje? 

 

Vraag foto K 

Methaangas van koeien heeft een negatieve impact op het milieu en de wereldwijde veestapel is verantwoordelijk voor 10 procent van alle broeikasgassen. 

Een gemiddelde Belgische boer kan met een biogascentrale 120 ton CO2-equivalent aan methaanuitstoot vermijden. Dat komt overeen met de jaarlijkse 

uitstoot van 70 auto’s. Met een combinatie van een container vol pompen en elektronica, gelinkt aan een silo in de vorm van een bedoeïenentent waarin 

vloeibare mest wordt vergist, wordt het vrijkomende biogas via een verbrandingsmotor omgezet in elektriciteit om onder meer de stallen en de boerderij 

mee op te warmen. Drie koeien kunnen zo een familie ook een jaar lang groene stroom geven.  

Hoe heet het bedrijf dat de hier geplaatste biogascentrale ontwikkelde? 

 

Vraag foto L           

Wie heeft er een witte keel, de rustica of de urbica?                             

  

Nog geen lid van Natuurpunt? 

Als lid van Natuurpunt bescherm je de natuur in jouw buurt, én je geniet heel wat voordelen. Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met daarin: onze Fiets- en 

Wandelgids met wandelingen en fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België, het meest recente ledenmagazine Natuur.blad, een overzicht van alle partners 

waar je als lid korting krijgt (vb. A.S. Adventure, Schoenen Torfs,…). Daarnaast krijg je 10% korting in onze webshop en kan je een voordelig abonnement nemen op de 

gespecialiseerde magazines Natuur.oriolus, Natuur.focus en Zoogdier. 



 

Antwoordblad 
 

Naam  
 

Adres  
 

Lid Natuurpunt 
 

JA Afdeling: Neen 
 

 

Neen, maar ik wil het graag worden, stuur me alle info per e-mail a.u.b. 
 

 

Vraag KP 5  
 

Vraag foto A 
 

 

Vraag KP 6 
 

 Vraag foto B 
 

 

Vraag KP 7 
 

 Vraag foto C  

Vraag KP 14 
 

 Vraag foto D  

Vraag KP 19 
 

 Vraag foto E  

Vraag KP 20 
 

 Vraag foto F  

Vraag KP 22 
 

 Vraag foto G  

Vraag KP 48 
 

 Vraag foto H  

Vraag KP 49 
 

 Vraag foto I  

Vraag KP 50 
 

 Vraag foto J  

 Vraag foto K 
 

 

Schiftingsvraag  Vraag foto L 
 

 

 

Kopieer dit antwoordblad (foto of scan) en stuur het voor 31/8/2020 naar: marcdemaegdt@gmail.com 

mailto:marcdemaegdt@gmail.com

