
De waterroute rondom De Kuilen in Mill 
 
Leuk dat je de Sokkeltochtroute langs de Kuilen gaat lopen! Onze tip: het is slim om de vragen 
alvast vooraf door te nemen, zodat je onderweg niet wordt verrast… 
 

KRAAK DE CODE! 
Door onderweg goed op te letten, de sokkels te vinden en de heldenverhalen te beluisteren (zij staan 
op de deelnemerspagina die jij bij jouw aanmelding hebt ontvangen, maar ze staan ook, als QR-code, 
bij de vragen) verzamel je cijfers en letters. Samen vormen ze een code waarmee je een leuke prijs 
kunt winnen. Welke prijs? Kijk op jouw deelnemerspagina! 
De cijfers en letters voor de code verzamel je door onderstaande vragen te beantwoorden. De 
antwoorden vind je onderweg. Op bordjes, op gebouwen en op de sokkels. Vul de code in en stuur ‘m 
via jouw deelnemerspagina op. 
 
Vragen (in volgorde van wandelen!): 

1. Als je het eerste ijzeren klaphekje passeert zie je een blauw waarschuwingsbord. Wat mag je 
volgens dat bord niet doorkruisen. Noteer de derde letter van het woord dat we zoeken in 
vakje 1; 

2. Onderweg zie je een kunstwerk van Toon, met onder meer wandelaars en vogels. Hoeveel 
vogelfiguren ontdek je op dit kunstwerk? Bekijk het kunstwerk goed én van alle kanten! 
Noteer het cijfer in vakje 2; 

3. Bij de splitsing van paden staat links een paaltje met negen bordjes met daarop de cijfers van 
wandelknooppunten. Het cijfer ‘4’ komt op al die bordjes samen het vaakst voor. Hoe vaak? 
Noteer de uitkomst in vakje 3; 

4. Zoek de eerste -groene- sokkel. Op de sokkel staat een bijnaam. Noteer 
de tweede letter van het laatste woord van die bijnaam in vakje 4; 

5. Beluister het heldenverhaal over de soldaten die bij Mill vochten voor 
onze vrijheid. Noteer de eerste letter van het eerste woord ná het 
speciale geluidssignaal in vakje 5;  

6. Ga door het tweede ijzeren klaphek en draai je om. Je ziet een bord 
waaruit je kunt opmaken dat dit een bijzonder fietspad is. Noteer de 
laatste letter van het eerste woord op het bordje in vakje 6;  

7. Op het bospad na het 2e ijzeren klaphek staat rechts een geel bord van Natuurmonumenten. 
Wat is het langste woord op het bord, als je het naam ‘Natuurmonumenten’ buiten 
beschouwing laat? Noteer de eerste letter van dit woord in vakje 7;  

8. Zoek de tweede -roze- sokkel. Op de sokkel staat de naam van een dier. 
Welke letter komt het vaakst in die naam voor? Noteer deze letter in 
vakje 8; 

9. Beluister het heldenverhaal over de prehistorische geschiedenis van De 
Kuilen. Noteer de eerste letter van het eerste woord ná het speciale 
geluidssignaal in vakje 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=CA9_BT9jM7k  

https://www.youtube.com/watch?v=DY2yn9AifkY 



DE ROUTEBESCHRIJVING 

 
Parkeer bij Brasserie en B&B De Valkhoeve, Valkweg 11 in Mill. 
 

1. Start jouw tocht bij De Valkhoeve; 
2. Neem het wandelpaadje achter De Valkhoeve. Ga door het ijzeren klaphek en houd 

rechts aan; 
3. Ga bij wandelknooppunt 46 (groen-geel bordje) naar rechts en volg de richting van 

knooppunt 41; 
4. Op de splitsing, aan het einde van de route langs het water, ga je door het 2e ijzeren 

klaphek en sla je linksaf, het brede bospad in; 
5. Ga aan het einde van het pad door een houten klaphek en houd links aan. Blijf dit pad 

volgen. 
Na een flauwe bocht naar rechts ben je weer bij knooppunt 46. Loop rechtdoor en 
volg de weg terug naar de Valkhoeve. 

start 



6. Je bent terug waar je begon. Tijdens openingstijden kun je bij De Valkhoeve genieten 
van huisgemaakte appeltaart of een lekkere lunch. Bekijk binnen ook de 
fossielencollectie - en dan vooral die haaientanden… 

  
.  


