Speur- /wandeltocht Leyduin
Vooraf: Tijdens de speurtocht:
•
•
•

Verzamel je 9 letters. Schrijf de letters op deze regel en maak er aan het einde een woord van:
Tel je het aantal bruggetjes, waar je overheen loopt
Schrijf je op welke dieren je hebt gehoord / gezien

Start (vanaf parkeerplaats Buitenplaats Leyduin) Loop naar het informatiehuisje. Aan de zijkant zie je een plattegrond van landgoed Leyduin.
1. Welk huis staat bij de letter M?
Huis Leyduin
2. Bedenk 3 woorden die beginnen met de letter M
moeder, motor, melk
3. Wanneer is Leyduin gesticht?
rond 1600
Volg het grindpad naar links.
Ga aan het einde van het pad niet rechtdoor, maar volg het pad ernaast omhoog richting Huis Leyduin.
Volg het pad om het huis, steek het fietspad over naar het grindpad.
4. Rechts zie je een ooievaarsnest. Welke kleur heeft de snavel?
rood
Schrijf de laatste letter van dit antwoord op.
D
Volg de gele route.
5. Wat is het meervoud van BOOM?
bomen
Schrijf de laatste letter van dit antwoord op.
N
Ga voor het restaurant rechtsaf en volg de gele route. Volg bij de kruising weer de gele route. Rechts staat een bankje.
6. Hoe heet oma? Schrijf de 1e letter van dit antwoord op.
Volg het pad. Rechts zie je een stukje bos met een hek er omheen.

Gré G

7. Welk dier staat in het Struinbos?
Vervolg het pad. Neem rechts de gele route.

ree
Rechts zie je een zandbak.

8. Welke vorm heeft de zandbak? Schrijf de 2e letter op
Vierkant I
Neem vanaf de zandbak 80 stappen. Tel hardop.
Neem daarna het pad links en steek het fietspad rechtsdoor over. Rechts staat het koetshuis.
9. Wat is het adres van het koetshuis? 7e letter
Vogelenzangseweg 33, Vogelenzang
Volg het kleine, groene bordje met de gele pijl en steek het grasveld over. Je komt bij de waterkelder.

N

10. Dit water is geen sloot, maar een ……………… 2e letter
Beek
E
Ga voor het water rechtsaf. Je loopt langs het water. Loop rechtdoor naar de brug. Loop de brug over en ga een klein stukje rechtsaf.
Ga bij de splitsing linksaf (je volgt dus niet de gele route) Ga linksaf richting de toren.
11. Waarmee haalt een boom zijn voeding uit de grond?
Schrijf de 1e letter van dit antwoord op.
Loop om de toren heen naar de andere kant.
12. Hoe heet deze uitkijktoren?
Schrijf de 3e letter van dit antwoord op.
13. Loop de trap op naar boven. Hoeveel treden tel je?
14. Schrijf de eerste letter van het alfabet op
15. Maak in de toren van de letters het woord.
Welk woord heb je gevonden?

wortels
W
Belvedere
L
34
A
wandelen

Loop de trap weer af en vervolg het pad rechtdoor naar beneden.
Ga bij het fietspad rechtsaf en na de zwarte schuur weer linksaf. Aan je linkerhand vind je De Gasterij, waar je een bakje koffie of thee kunt drinken.
Om terug te keren naar de parkeerplaats: neem het pad recht tegenover De Gasterij en loop die af (links rijdt de trein). Je komt vanzelf weer bij de
parkeerplaats.

