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Wandelspeurtocht Kristal 

Lengte: circa 2,9 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 Ingang Het Kristal 

Verlaat gebouw Het Kristal en loop langs het zwembad De Kristal naar de Distelvlinderlaan. Daar 

linksaf. Op voetpad links blijven. U komt bij de Laan van Charleston: daar gaat u linksaf. Meteen 2 

vragen: 

 

VRAAG 1: Hoe heet het gebouw op nr 7 links? 

1. De Zilverberg A 

2. De Goudklomp H 

3. De Diamant E 

 

VRAAG 2: Hoe heet de Dalton Sterrenschool iets verderop links? 

1. De Piloot N 

2. De Vliegenier R 



 

_____________________________________________________________________________________________
Wandelspeurtocht Kristal  Pagina 2 
 

3. De Kapitein B 

Laan van Charleston volgen tot einde weg. Daar steekt u de Rumbastraat over en gaat u rechtdoor 

het Park Zuidbroek in. 

 

VRAAG 3: Rechts ziet u een speelveldje. Kinderen kunnen er water oppompen. Waar stroomt het water 

eerst in? Denk daarbij aan Jan Huigen. 

1. Waterbak L 

2. Vijver S 

3. Ton R 

 

Volg het asfaltpad en houdt verderop links aan. U loopt dan met rechts van u een waterpartij. 

 

VRAAG 4: Welke plant groeit er volop aan de kant van het water? 

1. Waterpest C 

2. Riet L 

3. Watergruwel P 

 

Volg de bocht verderop weer naar links, terug naar de wijk. 

 

VRAAG 5: Als u het park uitloopt komt u weer bij de Rumbastraat. We zagen al charleston, een beetje 

familie van rumba, maar wat is de rumba?  

1. Muziek en dansvorm uit Cuba I 

2. Drankje met rumbonen Z 

3. Kledingstuk G 

 

Steek min of meer rechtdoor (of iets links en meteen rechts): Laan van Zuidbroek in. Ga aan de 

linkerkant het voetpad op. Bij huis nr 23 staan in 2 grijze potten een paar grote Yucca’s! 

 

Op Laan van Zuidbroek eerste weg links: Nijbroekseweg. Rechts worden een paar woningen 

gebouwd. Direct na de woningen die gebouwd worden rechtsaf: weg heet Dagpouwoog. 

Dagpauwoog volgen. 

 

VRAAG 6: Wat hangt bij nr 15 onder het huisnummer?  

1. Bloemen S 

2. Hart K 

3. Vogel  E 

 

Steeds doorgaan, ook op voetpad tussen de 2 paaltjes en onder 3 balken door. Einde pad links. 

 

VRAAG 7: Wat liggen er voor grote voorwerpen verderop in het grasveld voor u? 

1. Zwerfkeien  T 

2. Boomstammen O 

3. Kunstwerken V 

 

U loopt dus naar links, voor huizen langs. Weg heet Argusvlinder. Steek eerstvolgende weg over – 

dat is de Kleine Vos - en loop door tot einde weg. Ga daar rechts: Citroenvlinder in. 

 

VRAAG 8: Bij nr. 30 staat er een houten regenton onder de regenpijp! Maar wat hangt er bij nr 30 aan de 

garagemuur? Goed kijken wie of wat er in zou kunnen wonen. 

1. Roofvogelkast T 

2. Mussenhotel A 
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3. Insectenhotel S 

 

Steek eerstvolgende weg over (Distelvlinderlaan) en doorlopen tot einde Citroenvlinder, een T-

splitsing. Ga daar rechts: Eikenpagelaan. Eikenpagelaan volgen, maakt bocht naar links. 

 

VRAAG 9: In bocht staat rechts een bord van een tuinarchitect, ene Frans. Welke rang in de 

padvinderij/scouting is de achternaam van Frans? 

1. Hopman G 

2. Akela W 

3. Scout Q 

 

Volg de bocht naar links en ga eerstvolgende straat linksaf: Icarusblauwtje.  

Volg Icarusblauwtje rechtsom (om soort rotondetje) rechtdoor. U komt op een ‘brug’ met zwart-

witte stenen. Kijk daar rechts omhoog de heuvel op. 

 

VRAAG 10: Welk kunstwerk ziet u op de heuvel staan? 

1. Houten poema L 

2. Stenen poema R 

3. Metalen poema A 

 

Weg vervolgen, heet nu Vlinderpad. Eerste weg links en doorlopen tot de Eikenpagelaan. 

 

VRAAG 11: Hoe heet de straat waar u nu in loopt? 

1. Heideblauwtje B 

2. Vlinderallee A 

3. Dagpauwoog M 

 

Aan eind bij Eikenpagelaan linksaf, oversteken naar de overkant om de eerste straat weer rechtsaf 

te gaan: Citroenvlinder. 

Bij kruispunt met Distelvlinderlaan oversteken. Blijf op voetpad rechts. 

Na 200 m rechtsaf en u bent weer terug bij het begin. 

 

Oplossing 
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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. 
(wandelspeurtocht Kristal versie 2021-07) 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/

