Speurtocht Sophiapark H.I.Ambacht
Speurtocht bij Sophiapark en omgeving in H.I. Ambacht van +/- 3,5 km lang. Veel
Plezier!!
Beginpunt: Snackbar Verhage in H.I. Ambacht (parkeren in parkeergarage Hoog Ambacht).
Loop vanuit de parkeergarage naar boven richting de Albert Heijn en ga rechtsaf naar de Verhage,
die op de hoek zit.
Je staat met je rug naar de Verhage en vanaf hier loop je rechtdoor het Sophiapark in.
Vraag 1: Hoe heet het restaurant dat in de Sophiahal zit?
………………………………………………………………………………………………………………………
Loop naar boven de heuvel op, ga de brug over en volg het kronkelpad naar beneden, totdat je bij de
weg komt.
Vraag 2: Waar is de blauwe prullenbak voor bedoeld?
………………………………………………………………………………………………………………………..
Steek rechtdoor over, houdt de voetbaldoeltjes aan je linkerhand.
Loop dit pad helemaal uit richting de uitkijktoren. Bij de Y-splitsing voor de uitkijktoren rechtdoor
het bruggetje over. Ga de uitkijktoren op via de trap.
Vraag 3: Loop de brug van de uitkijktoren heen en weer. Hoeveel driehoeken zitten er op de brug?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ga via de trap weer naar beneden. Ga na de trap naar links naar het pad, dan na de paaltjes rechtsaf
de weg op. Loop rechtdoor en neem de 1e afslag rechtsaf het doodlopende pad in met bordje
(1 t/m 8). Loop rechtdoor de Watersnip op.
Vraag 4: Hoe hard mag je hier rijden?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Loop links of rechts (rotonde) door de wijk met de mooie huizen en ga rechtdoor de brug over,
dan vervolgens linksaf de Scholekster in.
Vraag 5: Noem de kleuren van de speeltuinvloer?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Blijf rechtdoor lopen. Na de 2e speeltuin rechtsaf de Zilverreiger in.
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Vraag 6: Hoe heet het huis aan de rechterkant vlak voorbij de rood-witte paaltjes?
………………………………………………………………………………………………………………………
Weg vervolgen in de Brasem en houdt rechts aan.
Vraag 7: Welk voertuig zie je in het speeltoestel aan je linkerhand?
……………………………………………………………………………………………………………………...
Loop door tot het einde van het voetpad en ga dan linksaf het voetpad op richting
het bordje van de Brasem 2 t/m 56. Blijf rechtdoor lopen en sla dan rechtsaf de Steur 198 t/m 230 in.
Ga linksaf het voetpad op en loop om het grasveld heen.
Vraag 8: Hoeveel speeltoestellen staan er?
………………………………………………………………………………………………………………………
Ga door de poortjes en loop naar links richting het zebrapad.
Vraag 9: Hoeveel figuren van welke kleur zie je op de rotonde?
………………………………………………………………………………………………………………………
Steek het zebrapad over en ga vervolgens schuinlinks de Biezenweide op.
Sla de 1e afslag rechtsaf, de Gors in en loop rechtdoor.
Ga voor de bankjes linksaf het Hooftlaantje op en houdt de speeltoestellen aan je rechterhand.
Loop verder op het Hooftlaantje.
Na het speeltuintje met de glijbaan rechtsaf de Dreef op. Loop de Dreef uit en loop dan vervolgens
links naast het fietspad richting het zebrapad. Steek het zebrapad over het Sophiapark weer in.
Ga rechtdoor en houdt het voetbalveld aan je linkerhand.
Vraag 10: Wat mag er niet op het Raboveld?
……………………………………………………………………………………………………………………..
Loop rechtdoor verder het park in.
Vraag 11: Waar is het bankje aan de rechterkant van gemaakt?
…………………………………………………………………………………………………………………….
Sla linksaf terug naar snackbar Verhage. Dit is het einde van de speurtocht.

