Wandelspeurtocht Juliana
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 Hoofdingang Juliana.
Verlaat Juliana via de hoofdingang en ga rechtsaf, voetpad op: Koning Lodewijklaan. Weg volgen
en zijwegen voorlopig negeren.
Direct voorbij de Dokter Rodbard Laan ziet u rechts een schutting.
Aan de schutting hangen insectenhotels in de vorm van een vogelhuisje!
VRAAG 1: Hoeveel insectenhotels hangen er aan de schutting?
1. Vijf
O
2. Zeven
J
3. Negen
I
Bij huis nummer 403, ziet u 2 gelijke twee grote, gelijke bloembakken. Ze zijn gemaakt van
wilgentenen.
Weg vervolgen, bij Berg en Boschweg, Sumatralaan en Badhuisweg rechtdoor.
VRAAG 2: Direct na de Badhuisweg ligt rechts een zorgcentrum van Ons Huis. Wat is de naam ervan?
1. Berkenhorst
Z
2. Berkenrode
L
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3. Berkenhove

I

Doorlopen tot Soerenseweg; deze oversteken. Iets rechts aanhouden en rechtdoor.
Direct links ligt het voormalige spoorwachtershuisje.
VRAAG 3: Wat is de naam hiervan? Let op: De naam vindt u aan de andere kant van het huisje. U kunt
of moet er even omheen lopen.
1. Lodewijk
F
2. Het Loo
S
3. Treinhalte
Q
Direct bij het huisje 1e zijstraat rechtsaf tussen de paaltjes door: Javalaan in.
Javalaan volgen (kruising met Timorlaan voorbijlopen) en vervolgen tot T Splitsing. Daar
rechtsaf, Burglaan in.
Bij V-splitsing links aanhouden, Burglaan volgen (dus niet de Borneolaan in).
In de bocht ziet u een huis met 4 dezelfde torentjes.
VRAAG 4: Wat stellen de witte dakjes op de torentjes voor?
1. Kardinaalsmutsen
S
2. Kerktorentjes
B
3. Eikels
H
Burglaan volgen, daarna meteen 1e zijweg linksaf: Heuvellaan.
VRAAG 5: Links op de muur van huis nr 20 is een diertje te zien. Welk diertje?
1. Draakje
P
2. Zeepaardje
N
3. Egel
Y
Heuvellaan vervolgen totdat u vlak voor het einde van de weg (T-splitsing ziet u voor u) links een
bospaadje ziet. Dat bosje heet het Spainkbos. U kunt het bospaadje inlopen. Loop rechtdoor en
houd rechts aan bij een soort 3-splitsing. Loop door tot u voor u een HUP (Honden-Uitlaat-Plaats)
ziet.
Daar staat rechts een stenen tafel waarin iets gegraveerd is over grafheuvels. U kunt er even rusten.
VRAAG 6: Hoe oud is de hoogste grafheuvel (staat op stenen tafel)?
1. 4000 jaar
N
2. 6000 jaar
J
3. 8000 jaar
E
Ga weer terug naar de plek waar u het bosje bent ingegaan. Sla daar linksaf en iets verder bij de
T-splitsing weer linksaf: Is nog steeds Heuvellaan (rechts heet het Bandalaan).
Rechts loopt u langs de gymzaal Heuvellaan.
Als u rechtsaf om de gymzaal loopt staat er de naam van een Frans spel op een plankje aan de muur.
VRAAG 7: Wat is de naam van dat spel?
1. Croquet
C
2. Jeu de Boules
U
3. Petanque
H
Heuvellaan uitlopen. Op het einde linksaf: Loolaan, op voetpad blijven.
VRAAG 8: Wat is de naam op huisnummer 55 links? Het is de oude naam van Apeldoorn.
1. Terra Apoldoro
L
2. Appoldorro
B
3. Apoldro
G
Loolaan weg vervolgen. 1e weg linksaf: Bosweg in (direct na appartementencomplex nr 61-63).
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VRAAG 9: Waar u de Bosweg inslaat ziet u rechts aan de overkant van de Loolaan een restaurant met
een Franse naam. Wat is de naam ervan?
1. De Bon Vivant
H
2. De Troubadour
A
3. Petit Dejeuner
G
Bosweg, tot 1e weg links: Burglaan. Deze gaat u in. Links ziet u de Heuvellaanschool.
Burglaan volgen. Direct na de Heuvellaanschool gaat u (bij nr 38) rechtsaf: Celebeslaan.
VRAAG 10: Hoe heeft de bewoner van Celebeslaan 13 zijn huisnummer weergegeven.
1. In een hartje
N
2. In een klavertje 4
O
3. In een zonnetje
Y
Celebeslaan volgen tot eerste straat links: Timorlaan.
Timorlaan volgen en Soerenseweg weg oversteken: het heet nu Gardenierslaan. Direct op de
hoek rechts staat een grote rode beuk waaruit op circa 4 meter een esdoorn groeit.
Gardenierslaan vervolgen.
VRAAG 11: Links ziet u op nr 42 de naam van het huis staan D’ Eikeboom. Wat is het jaartal wat ook
vermeld wordt?
1. 1711
S
2. 1811
O
3. 1911
K
1e straat rechtsaf: Sumatralaan. Volgende straat – Badhuisstraat – oversteken.
Einde Sumatrastraat linksaf: Koning Lodewijklaan. Na 200 m links Juliana. Einde speurtocht
NB. Omdat wellicht niet iedereen bij vraag 6 het bospad is ingegaan hebben we de goede letter bij vraag
6 bij oplossing alvast ingevuld.
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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@ivnapeldoorn.nl.
(wandelspeurtocht Juliana versie 2021-07)
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