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Wandelspeurtocht Avondzon 

Lengte: circa 2,3 km 

 

De werkgroep Natuur in de Zorg van IVN Natuureducatie - afdeling Apeldoorn heeft voor Klein Geluk 

wandelspeurtochten van maximaal 3 km uitgezet. U loopt de route met behulp van onderstaande beschrijving. Als 

houvast is op de laatste pagina een plattegrondje toegevoegd, maar we denken dat u dat niet nodig heeft. 

Halverwege kunt u ergens pauzeren. Dat wordt in de route aangegeven. 

Onderweg stellen we een aantal vragen. We geven steeds 3 antwoorden met een letter erachter. Slechts 1 antwoord 

is goed. De letter bij dat antwoord vult u in op de laatste bladzijde bij OPLOSSING. De (goede) letter van vraag 1 in 

blokje met een 1, van vraag 2 in blokje met een 2 etcetera. Dat levert een woord op. Ook al heeft u 1 of 2 vragen niet 

gevonden dan zult u dat woord kunnen maken. 

Wij wensen u heel veel wandelplezier en succes bij het speuren naar de antwoorden. 

Routebeschrijving 
Startpunt Hoofdingang Avondzon. 
Na het verlaten van de hoofdingang gaat u linksaf (Eendenweg op, richting Ibisplein). 
 
De woningen op het Ibisplein (links) zijn de zogenaamde Duplexwoningen. 
Kijk de 2e straat van het Ibisplein in (niet ingaan). 
VRAAG 1: Links in de hoek ziet u een toren. Wat staat er op het torentje? 

1. Haan F 
2. Klok P 
3. Windwijzer met een bootje  E 

 
Eendenweg vervolgen tot eerste kruising rechtsaf: u gaat de Kievitsweg in. 
Bij T-splitsing linksaf: Reigersweg in. 
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VRAAG 2: Wat voor zwart-wit stel hangt er bij nummer 22B (hartje aan de deur) aan de muur? 
1. Vlinders A 
2. Klompen H 
3. Bloempotten  W 

 
Reigersweg uitlopen. Einde van de weg linksaf. Arnhemseweg. Blijf eerst aan de linkerkant lopen.  
Na 100 m bij verkeerslichten Arnhemseweg oversteken. U gaat de Eendrachtstraat in. 
Meteen eerste weg links in: Westenenkerweg. 
Direct na huisnummer 19 de 1e weg linksaf: U gaat het Westenenkerpark in.  
In het park kunt u vast wel een bankje vinden om even te rusten en te genieten van het park. 
In het park het geasfalteerde voetpad naar rechts volgen. Het pad maakt even verderop een bocht 
naar links. 
 
U ziet voor u/rechts buiten het park een groot gebouw van een basisschool. 
VRAAG 3: Wat zou de naam van de school zijn als u naar het dak van de school kijkt? 

1. Pannendakschool O 
2. Rietendakschool N 
3. Puntdakschool R 

 
Blijf geasfalteerde pad volgen langs een paar klaphekjes. Waar het pad een haakse bocht naar 
links maakt, gaat u door het (3e) klaphekje ter plekke en komt u bij een zitbank(je) uit. 
 
VRAAG 4: Naar wie is de bank genoemd? 

1. Gerdes Apeldoorn C  
2. Gerdes Ugchelen Y 
3. Gerdes Oosterbeek G 

 
Ga even op de bank zitten en vervolg de speurtocht naar links: Koperweg. 
 
VRAAG 5: Bij huisnummer 17A ziet u in een grote bloempot een soort bonsaiboompje, kort gehouden 
boompjes. Die worden in het Verre Oosten zo gekweekt. Wat voor soort is dit boompje? 

1. Japanse esdoorn R 
2. Canadese populier B 
3. Amerikaanse eik I  

 
Volg Koperweg tot T Splitsing (dat is aan het eind bij de Arnhemseweg). 
Steek de Arnhemseweg over bij de voetgangersoversteekplaats. Deze ligt iets naar rechts. Ga aan 
de overkant linksaf, passeer de Kraaienweg en ga vlak voor CHARLY rechts de Valkenweg in. 
 
VRAAG 6: Hoe heet de beroemde Charlie van de stomme film? 

1. Charlie Brown W 
2. Checkpoint Charlie F 
3. Charlie Chaplin C 

 
Volg Valkenweg en ga de eerste weg (in een bocht) linksaf: Zwanenweg. 
 
VRAAG 7: In de tuin van nr 13 staat een beeld van 2 grote, zwarte vogels. Wat zijn dat voor vogels? 

1. Zwarte zwanen M 
2. Zwarte ooievaars D 
3. Zwarte raven U 

 
Aan einde Zwanenweg staat aan de overkant een metalen blauw bankje (met bordje Talingweg en 
daarachter een fontein). U gaat links en meteen weer rechts: ook dit stuk heet nog Zwanenweg. 
 
VRAAG 8: Aan de huisnummers 16-18 links staat in de gevel een gedenksteen! Voor wie? 

1. Willem Alexander L 
2. Alexander van Brero  E 
3. Alexander de Grote T 
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Zwanenweg volgen. Aan het eind ligt rechts een klein speeltuintje. Daar gaat u rechts omheen de 
Eendenweg in. 
Daarna eerste weg links: Kievitsweg. 
Einde Kievitsweg rechtsaf: Reigersweg.  
 
VRAAG 9: Aan linker kant ziet u een dierenspeciaalzaak van Kluin. Hoe heet Kluin met zijn voornaam? 

1. Flap S 
2. Flop Z 
3. Flip I 

 
Doorlopen tot eerste straat rechts: Adelaarslaan. 
Eerstvolgend straat weer rechts: Eendenstraat. 
 
VRAAG 10: Hoe heet deze wijk waarin Avondzon ligt? Denk daarbij aan allerlei genoemde straatnamen. 

1. Vogelkwartier S 
2. Speelkwartier G 
3. Apeldoorns kwartier H 

 
In de Eendenstraat bent U weer bij af. Avondzon aan de linkerkant. 
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IVN Apeldoorn organiseert activiteiten als excursies, fietstochten, cursussen, lezingen, landschapsonderhoud 

voor jong en oud. Meer informatie op www.ivn-apeldoorn.nl. 

Komt u tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-

apeldoorn.nl. 
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