
Zwartewaterland kent vele mooie plekken.. 
Het CDA laat ze u graag ontdekken. Samen op de fiets, Samen Vooruit! 
 

 “LANGS DE BOORDEN VAN HET ZWARTEWATER” 

 
 
Vandaag staat u aan de start van een prachtige fiets- of autotocht 
door Zwartewaterland. Deze tocht van ongeveer 25 km voert u langs 
de prachtige uiterwaarden, langs mooie en mystieke gehuchtjes en 
door de 3 grootste kernen van Zwartewaterland. Geniet u onderweg 
van de mooie vergezichten en onze prachtige natuur. 

 
Om u extra te laten genieten en met andere 
ogen naar onze prachtige gemeente  
Zwartewaterland en haar aangrenzende 
gebieden te laten kijken, heeft het CDA 
campagneteam 20 vragen in de hele route 
opgenomen. De vragen zijn op volgorde in de 
route geplaatst. En vormen mede ook de 
navigatie. 
 
De antwoorden zijn meestal te vinden op 
informatieborden of aanwijzingen langs de 
route of is algemene kennis.  
Op de hiernaast afgebeelde kaart staat de 
route in grote lijnen.  
 
U kunt vanuit iedere kern van 
Zwartewaterland starten.  
U rijdt de route tegen de klok in.  

 
 



 
 
Fiets: 
Genemuiden: Pont  Veerweg  Blokhuisweg  Gedempte Heve  Havenplein  
Oosterkaai  Sasdijk  Cellemuiden 
Hasselt: Cellemuiden  Zwartewaterweg  Hoogstraat  Markt  Ridderstraat  Eiland  
Buiten de Enkpoort  Sportlaan  Tijlswegje Van der Vechtlaan  Baangracht  Keppelstraat 
 Buiten de Venepoort  Zwartsluizerweg  Stadsweg  Wijkweg (ri Veldschuur) 

Zwartsluis: Zwartewatersklooster (links)  De Veldeweg Zwartewaterkloosterweg  
Conradsweg (links)  Hasselterdijk  Kolksluiskade  Handelskade  Dwarsstraat  Baanstraat 
 oversteken N334  Het Singel (links)  Buitenkwartier  Westeinde  oversteken N331  
Oppen Swolle  Veerweg  Pont 

 
Auto: 
Genemuiden: Pont  Veerweg  Blokhuisweg  Gedempte Heve  Havenplein  
Oosterkaai  Sasdijk  Kokosstraat  Cellemuiden 
Hasselt: Cellemuiden  Zwartewaterweg  Hoogstraat  Markt  Ridderstraat  Eiland  
Buiten de Enkpoort  Sportlaan  Tijlswegje Van der Vechtlaan  Prinsengracht  
Keppelstraat  Buiten de Venepoort  N331 

Zwartsluis: N331  Hasselterdijk  Handelskade  Dwarsstraat  Baanstraat  oversteken 
N334  Berkenlaan  Arembergerstraat  Irenestraat  Buitenkwartier  Westeinde  N331  
Oppen Swolle  Veerweg  Pont 
 

Vraag 1 
 
Wat is de afkorting van 
Genemuiden op de 
vissersschepen van 
vroeger en nu? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
 

 
Vraag 2 
 
Wat is de oude naam van 
een dergelijk 
waterbouwkundig 
kunstwerk, dat de 
binnenhaven beschermt 
bij hoge waterstand? 
 
Antwoord: ………………….. 

……………………………………… 
……………………………………… 



Vraag 3 
 
Wat was het 
oorspronkelijke beroep 
van Helmich Fuite, de 
oprichter van dit bedrijf? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
 
 
 
 

Vraag 4 
 
Hoe wordt een dergelijk 
water genoemd dat op 
meerdere plekken in dit 
gebied vaak achter de 
dijken ligt? En ontstaat 
na een dijkdoorbraak.  
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
Vraag 5 
 
In welke jaren waren de   
3 grote dijkdoorbraken in 
deze dijk? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 



 
Vraag 6 
 
Welk toekomstig 
vooruitzicht heeft deze 
Zwartewaterbrug? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 
 
 

Vraag 7 
 
Wat is de naam van de 
kerk behorend bij de 
trotse toren die letterlijk 
boven alles in Hasselt    
uit torent? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 

 
Vraag 8 

 
Wat was de vroegere 
functie van dit 
monumentale pand 
midden in Hasselt? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 



Vraag 9 
 
Met welke proef-
opstelling was 
Korenmolen de Zwaluw 
de tijd ver vooruit? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 
 

 
Vraag 10 
 
Wat wordt hier gebouwd, 
dat aansluit op onze 
verkiezingsleus “Samen 
Vooruit”? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 
 
 

Vraag 11 
 
Hoe wordt de Hasseltse 
grachtengordel met haar 
Heerengracht, Brouwers-
gracht, Baangracht enz. 
ook wel genoemd? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 



 
Vraag 12 
 
Wat is de naam van het 
educatief bezoekers -
centrum de veldschuur? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 
 

 
Vraag 13 
 
Welke vogels hebben hun 
liefdesnestje gebouwd in 
deze mast en hebben een 
geweldig uitzicht over de 
“Olde Maten”? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 

 
Vraag 14 
 
Hoe heet dit water met 
op de achtergrond het 
gemaal dat het 
Staphorsterveld en 
achterland droog houdt? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 



 
Vraag 15 
 
Hoe wordt dit 
landschapstype 
genoemd? Veel 
voorkomend in de Olde 
Maten. 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 

 
Vraag 16 
 
Hoeveel kub water kan 
dit op één na grootste 
gemaal van Nederland in 
totaal wegpompen per 
seconde?
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 
 

 
Vraag 17 
 
Hoe heet het oudste 
sluisje van de 4 sluizen   
in Zwartsluis? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 



Vraag 18 
 
Hoe heet deze 
tweemaster klipper,      
die deel uitmaakt van 
Zeilvloot Zwartsluis? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 

 
Vraag 19 
 
Wat is de naam van dit 
kunstwerk, geplaatst na 
de gemeentelijke 
herinrichting? 
 
Antwoord: ………………….. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
 

 
Vraag 20 
 

a. Hoe oud is deze 
veerpont? 

b. Welk type pont is 
het? 

 
Antwoord: ………………….. 
a.…………………………………… 
b.…………………………………… 
 
 
 

Naam: …………………………………………………Telefoonnummer:…….………………… 

Woonplaats: ……………………………………… E-mail:…………….…………………………… 


