
Speurtocht Brunssummerheide: 
 
Start bij de ingang van de Brunssummerheide aan het einde van de kievitstraat in Heksenberg.  
 
Sla meteen rechtsaf en onverharde pad in (zie foto). 

 
 
1. Wat voor een dieren mogen hier loslopen?  
 
Hou bij de Y-splitsing rechts aan (zie foto).  

 
 
2. Welke mountainbikeroute doorkruist dit pad?  
 
Loop rechtdoor het bergje omhoog. 
 
3. Van welk natuurlijk product dat je om je heen ziet, maken veel mensen gezonde thee? 
 
Loop het ‘bosje’ in, houdt rechts aan. 



 
Ga bij onderstaande foto even rechtsaf. Let op het prikkeldraad! 

 
 
4. Hoe heet deze zandgroeve? 
 
5. Welk bekend sierradenmerk haalt hier zijn zand?  
 
Loop terug waar je vandaag kwam. Pas weer op voor prikkeldraad! 
 
Vervolg het pad weer verder. 
 
6. Welke dieren waar mensen veel jeuk van krijgen, bevinden zich vooral in dit gebied?  
 
Volg het pad rechtdoor.  Loop over een tijdje nog steeds rechtdoor en laat de grote boomstronk 
rechts van je liggen.  
 
Ga bij het kruispunt rechtdoor en steek de verharde weg over.  
 
7. Wat/wie kun je op dit pad tegenkomen?  
 
Ga linksaf bij de Y-splitsing en ga daarna nog een keer linksaf bij de volgende Y-splitsing (zie foto’s).  

  
 



Loop rechts langs het bankje af en volg route groen LG32.  
 
8. Hoe veel planken tel je als je de brug over loopt?  
 
Loop na de brug naar links. 
 
9. Wat voor een gevaar is er links van je?  
 
Sla linksaf bij de komende splitsing en volg wandelroute groen/rood en volg dan route DG48.  
 
10. Waar ontspringt de Roode Beek?  
 
Volg de rode wandelroute R31. 
Je komt zo uit bij de Roode Beek. Goed zo!! 
 
Loop over het bruggetje en steek het water over. 
11. Hoe veel prullenbakken tel je vanaf het bruggetje?  
 
Loop rechtdoor over het witte zand en laat het bankje rechts van je liggen. Steek de zandvlakte over, 
maar blijf links aanhouden en loop even later weer het bos in. 
 
Loop rechtdoor en laat het boomstambankje links liggen.  
 
Volg de blauwe route LB38. Deze route gaat dadelijk over in de geel/blauwe route LB40.  
 
Loop rechtdoor langs het paaltje met de groene route DG04.  
 
12. Waar vind je het woord natuurmonumenten?  
 
Ga linksaf en laat het pannenkoekenhuis aan je rechterkant liggen.  
 
Loop langs de 2 grote stenen en volg het verharde pad naar links.  
 
13. Welk knooppunt nadert hier?  
 
14. Op welke afstand ligt de brandkraan B3527?  
 
15. Aan je rechterkant ligt de schaapskooi. Wie bel je bij calamiteiten?  
 
Volg het verharde pad met de weg mee naar beneden.  
 
16. Welke bijensoorten kom je tegen in de hei?  
 
17. Wat krijg je cadeau als je de natuurmonumenten steunt?  
 
18. Hoe veel tips geeft de boswachter?  
 
Steek de weg over over richting het verharde fietspad.  
 
19. Hoe lang is de route ‘Groenspoor’?  
 
20. Wat heeft hier vroeger aan je rechterkant gelegen?  



 
Je komt nu weer uit bij het beginpunt. Dit betekent dat je de speurtocht uit hebt gelopen. Goed 
gedaan.  
Lever de antwoorden in bij Maud en Martijn Eekhoornstraat 19 en ga daar even koffiedrinken.  


