
SPEURTOCHT 'HAARDENS MYSTERIE'
QUEESTE (SPEURAPP) HAARDENNEN BALKBRUG
ROUTE 3,0 km

Ben je 6 jaar of ouder, stoer gekleed en houd je van avonturen? Laat je uitdagen in deze
speur-app en ontdek het 'Haardens Mysterie'. Lees goed de opdrachten en scoor hoge punten.
Wel je best doen hoor! 	

Groep Si-Es-An, Reestdal. Routebeheer door Landschap Overijssel.
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Speurtocht 'Haardens Mysterie'
Queeste (speurapp) Haardennen Balkbrug  



Speurtocht 'Haardens Mysterie'
Hoe kom ik bij het startpunt?
Je start de speurtocht per app bij de camperparkeerplaats op het terrein van camping Si-Es-An, De Haar 7 in
Balkbrug. Lees daar de POI 'Startpunt'.  	

 Opdracht 1 (bij A25)

170 m

 Opdracht 2

300 m

 Opdracht 3

500 m

 Opdracht 4

800 m

 Opdracht 5

1,1 km

 Opdracht 6

1,5 km

 Opdracht 7

1,7 km

 Wegwijzer Speuroog

1,9 km

 Opdracht 8

2 km

 Opdracht 9

2,2 km

 Opdracht 10

2,4 km

 Opdracht 11

2,6 km

 Op naar de FINISH

2,8 km

 FINISH

3 km

 Brasserie,camping,B&B Si-Es-An

>= 100 meter van route vandaan

Einde van de route



Speurtocht 'Haardens Mysterie'
3,0 km

 Opdracht 1 (bij A25)
START (1 op de kaart): je staat op de
kruising De Haar / Schapenstreek. Voor jou
staat dit oranje bordje A25. (Foto: keuzepunt
wandelnetwerk.) Je loopt nu rechtuit het
zand-/fietspad op, Schapenstreek. Tijdens
het wandelen krijg je de 2e en daarop
volgende opdrachten tot de FINISH. Succes!

Wandelnetwerk: een vraag
In het natuurgebied 'Haardennen' zie je regelmatig een paal met een nummer op een
oranje plaatje. Beantwoordt de vraag 'Wat betekend dit?'

Vraag: Wat betekent dit? 1: Keuzes maken. 2: Officiële routeaanwijzing. 3: Antwoord 1 en
2.

> ontdek meer op de volgende pagina



 Opdracht 2
Welke naam: Help je mee?
Help de schaapherder om de oude naam
terug te geven aan dit zandpad. 1: Vroeger
liepen hier vele schapen (Schapenstreek). 2:
Het drijven van schapen (Schapendreef). 3:
Hoge wallen houden de schapen in toom
(Schapendrift).

Vraag: Welk antwoord is het juiste? 1, 2 of 3 ?

Een stukje historie...
De afgelegen buurtschappen, vroeger
bereikbaar via de hoger gelegen
zandwegen, waren toen omgeven door
zogeheten woeste gronden. Pioniers deden
onvermoeibare pogingen om door middel
van werkverschaffing deze woeste gronden
te zetten in vruchtbare akkers en weilanden.
Het is hun gelukt.

 Opdracht 3
Bord: cijfer-letterwaarde
3 bij keuzepunt A26, rechtsaf. Je ziet een
infobord van Landschap Overijssel. Scoor
hoge punten met deze som! Bereken de
cijferwaarde van de letter L en O (Tip: A=1,
B=2, C=3). Tel deze waarden op! Trek de
cijferwaarde van letter H er weer af. Wat is
jouw uitkomst?

Vraag: 'Speuroog' helpt je even op weg: 1=
18, 2= 19, 3= 20.

> ontdek meer op de volgende pagina



 Opdracht 4
Naam 'Haardennen'
Ken je het spreekwoord: "Er leiden vele
wegen naar Rome?" In de Haardennen zijn
er ook vele slingerende bospaadjes die
overal naar toe gaan! Maar weet jij wat de
naam 'Haardennen' betekent? Beantwoord
de vraag met 1, 2 of 3.

Vraag: 1: Zijn dat de vele heuvels die je hier
ziet? 2: Er staan vele dennen op een heuvel.
3: Haar betekent hoogte er staan vele
dennen op.

5 Wandel na het houten bankje rechtdoor! 6
Ga op de T-splitsing linksaf en 'speur'
verder...

> ontdek meer op de volgende pagina



 Opdracht 5
Nog leven in dode bomen?
In de Haardennen liggen in het bos vele
dode boomstammen. Het natuurbeheer van
Landschap Overijssel laat ze liggen met een
reden! Bekijk maar eens 'waarom'. Zie je
nog klein dierlijk leven of moet je speuren
met een vergrootglas?

Vraag: Weet jij de boomnaam van deze
bast? 1: Is het een Beukenboom. 2: Een
Dennenboom? 3: Een Berkenboom?

 Opdracht 6
Welk reptiel leeft hier?
Niet schrikken hoor! Aan of op dit zandpad
ontmoet je soms, bij heel warm weer, een
zonaanbiddende reptiel. Kijk maar eens
goed om je heen. Speur je ook iets? Lees
snel verder...!

> ontdek meer op de volgende pagina



Haardennen: Tijdens het project 'Vipera
Verbindt' (2008) zijn heide en hoogveentjes
weer met elkaar verbonden door bos te
kappen. Zo is het leefgebied van bedreigde
diersoorten uitgebreid. Bijzondere soorten
als kamsalamander, adder, hagedis,
heideblauwtje en klokjesgentiaan profiteren
hiervan.

Scoor extra hoge punten!
Help 'Speuroog' op weg, zo kun je de Latijnse naam van de adder ook aan anderen
vertellen!

Vraag: Is dit de Latijnse naam van een adder? 1: Vipera berus. 2: Viperidae.
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 Opdracht 7
Grensriviertje de Reest
Je ziet dit riviertje nu niet hoor, want het
natuurgebied Haardennen met haar hoge
stuifduinen, ligt namelijk niet op de
meanderende riviergrens van de provincie
Overijssel en Drenthe. Maar wat weet jij al
over het grensriviertje de Reest?

Vraag: Fotovraag: Weet jij waarom het Reestwater zo'n roodbruine kleur heeft? 1: Na een
regenbui. 2: Door 't veengebied. 3: Door oerijzer en veen.
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 Wegwijzer Speuroog
'Speuroog' geeft even een hint naar het punt
om het 'Haardens Mysterie' te ontdekken!
(11 = brugje). Negeer de komende zijpaden
en loop rechtdoor tot na het brugje over de
Huizingerwijk. Nu een afwateringssloot.

 Opdracht 8
Haardens Mysterie oplossen!
En, alle vragen tot nu toe goed beantwoord
of toch nog een paar niet geweten? Maar
niet getreurd, 'Speuroog' heeft op deze plek
nog een 'mysterieuze' opdracht. Sta dus op
scherp bij het wandelkeuzepunt A21. Lees
snel verder...

> ontdek meer op de volgende pagina



In de Haardennen zijn vele mysterieuze
volksverhalen in omloop. Maar de oudere
inwoners van Balkbrug weten ook heel veel
over de bijzondere, ronddolende spook
'Haardennen' te vertellen. Weet jij het goede
antwoordt?

Vraag: 1: De spook in dit natuurgebied is
een nepspook. 2: In een van de turfgaten is
vroeger een kind verdronken. 3: Bomen
geven bij nevel "spookfiguur"

Loop terug over het brugje!
Opgelet en het 'mysterie' ontrafeld? Loop terug over de smalle houten brug en beklim
rechts het heuveltje. Na de afdaling (tegenover de paal links, met gekleurde pijlen) sla je
rechtsaf (= 13). Ga weer lekker verder 'avonturen'.
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 Opdracht 9
Markering aan wandelpad
Wanneer je hebt opgelet, zie je in het
natuurgebied 'Haardennen' aan al die
wandelpaden een verschillende markering.
De ene keer zie je een bord(je) en/of pijlen
op een paal, de andere keer een markering
op een boom (foto).

Vraag: Maar weet jij wat deze wit/rode
streep betekent? 1: Dit is de markering van
een Streekpad. 2: Dit de markering van een
LAW pad.

 Opdracht 10
Welke heidesoort?
Het natuurgebied de Haardennen kent
zowel veen- als zandgrond en is zeker niet
saai om doorheen te lopen! De bijzondere
stuifduinen, met kleinschalige heidevelden,
kennen een heel oude geschiedenis! Help
mee ontdekken!

Vraag: Weet jij welke heidesoort hier het
meeste voor komt? 1: Is dit de dopheide? 2:
Is dit de struikheide? 3: Is dit de kraaiheide?
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Uitgestrekte heidevelden
Heidevelden in deze omgeving waren ooit uitgestrekt. De schaapherder beweidde deze
gebieden en doolde dagelijks met zijn schaapskudde door de Haardennen en het
Westerhuizingerveld. In de loop van de 19e eeuw verloor de heide haar functie als
schapenweide. Heide gedijt het beste op voedselarme grond.

 Opdracht 11
Ra ra, wie ben ik?
Ken je ook het liedje: "Drie maal drie is
negen, ieder zingt z'n eigen lied?" Zo kun je
elke vogel niet alleen herkennen aan het
verenpak maar ook aan het liedje dat ze
zingen. Maar herken je deze vogel? Bekijk
maar eens goed de foto!

Vraag: 1: Is het een koolmeesje. 2: Of een
geelgors. 3: Of toch een groenling?
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Aangekomen bij het bankje (16) sla je
linksaf. Let op: aan het begin ben je ook
over dit bospad gekomen! Op de T-splitsing
(17) ga je nu rechtsaf naar (18).

 Op naar de FINISH
Geweldig dat ik je hier zie. Je bent er bijna,
maar nog niet helemaal. Ruim voor de
kruising 'De Haar / Schapenstreek' krijg je
de laatste opdracht. Succes!
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 FINISH
Eindtijd en puntentotaal
Bij de 'Start' A25 begon de puntentelling. En
Speurneus, wat is het resultaat geworden?
Ben je dik tevreden met het eindresultaat?
Geniet bij de brasserie en/of speeltuin even
na…

Even nagenieten?
Wanneer je het leuk vind mag je naar de
speeltuin en/of brasserie op het terrein van
camping Si-Es-An lopen. Je kunt daar
heerlijk spelen, genoeg keuze! Misschien
zien we je nog een keertje terug in het
Reestdal?

 Brasserie,camping,B&B Si-Es-An
Brasserie De Boerderij: voor koffie, thee,
lunch of diner (streekproducten Reestdal) op
het terrein van camping Si-Es-An in
Balkbrug. Naast kamperen of het huren van
een chalet is er ook een mogelijkheid tot
B&B met hotelfunctie.

http://www.brasserie-de-boerderij.nl/
(Brasserie de Boerderij)
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Routes Landschap Overijssel
Start je vanaf camping Si-Es-An met één
van de (app) rondwandelingen of
fietstochten van Landschap Overijssel?
Verlaat dan het campingterrein en begin een
route bij dit bord (foto) bij wandelkeuzepunt
A25 aan De Haar in Balkbrug.

https://landschapoverijssel.nl/eropuit/routes
(Routes Landschap Overijssel)

 

Gemaakt met routemaker.nl


