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Wandelspeurtocht Groene Hoven 

Lengte: circa 2,8 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 
 

Start bij de hoofdingang De Vlier. Rechtsaf, Marconistraat. Blijf op de stoep. U loopt langs De 
Kindertuin en Fysiomare en gaat bij zowel Snelliusstraat, Balmerstraat als Dopplerstraat rechtdoor. 
 
VRAAG 1: Op nummer 23 staat een springend dier op de muur. Wat voor dier is dat? 

1. Hond L 
2. Hertje O 
3. Paard  J 

 
Iets verderop is nummer 13.  
 
VRAAG 2: Wat is daar aan de muur geschroefd? 

1. IJzeren vlinder R 
2. Gewei O 
3. Volgelhuisje F 
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De Marconistraat vervolgen tot Edisonlaan. Deze bij voetgangersoversteekplaats oversteken (LET 
OP: soms is er druk verkeer); aan de overkant gaat u links. 
Vervolgens 1e weg rechts: Nobelstraat. Deze volgen. 
Links aan overkant - net voorbij de Erasmusstraat – staat aan het water een grote flat. 
 
VRAAG 3: Wat is de naam van die flat?  

1. Erasmustoren H 
2. Koningspark Kerschoten O 
3. Nobelflat I 

 
Direct aan de rechterkant passeert u een winkelcentrum waarbij in het midden een gerenoveerde 
beek in een geul ligt, onderdeel van de beek de Grift die vroeger door Apeldoorn stroomde. 
 
VRAAG 4. Wat valt u op als u naar/in deze beek in de geul kijkt? 

1. Er ligt een groenstrook voor bloeiende planten naast de beek in de geul  E 
2. Er stroomt alleen water hard doorheen N 
3. De oever bestaat uit een grasstrook met bankjes P 

 
Vervolg de weg voorbij de Voltastraat (rechts) en de Pasteurstraat (links aan de overkant). 
 
Aan uw rechterhand ziet u allerlei afbeeldingen op een groot, groen-wit geverfd houten gebouw. Op het 
eind staat de naam van de organisatie die er gevestigd is. 
 
VRAAG 5: Welke organisatie is dat gebouw? 

1. Klein Geluk C 
2. Pluryn T 
3. Groene Kruis U 

 
Nobelstraat volgen. Steeds rechtdoor. Steek de Einsteinlaan over en verderop ook de Laan van 
Kerschoten. U bent beland in de Mr. van Hasseltlaan. Doorlopen en de Frisolaan oversteken (links 
op de hoek kunt u gemakkelijk de stoep af en aan overkant weer op). 
 
Meteen rechts staat een klein standbeeld op een stenen sokkel. Een soort ridder of schildknaap.  
 
VRAAG 6: Welk jaartal staat er op het medaillon op zijn borst/buik? 

1. 1900 A 
2. 1950 V 
3. 2000 G 

 
Steek direct (voor-)bij het standbeeld de straat over en ga (linksaf) verder over de stoep/het voetpad 
langs de fraaie huizen aan de Mr. Haersma de Withlaan. 
 
VRAAG 7. Wat voor dakbedekking zit er op nr 29 (rechts)? 

1. Sierpannen G 
2. Riet N 
3. Golfplaten  P 

 
Steek bij het volgende huis, nr 27/25, de weg over (linksaf en ga links het wandelpad in het 
Prinsenpark op.  
NB. In het park vindt u vast een bankje om even te zitten en te genieten van de rust en de bomen. 
 
Kleine paadjes links laten liggen. Bij eerste kruispunt van paden (daar ziet u rechts een brug met 
houten leuningen) gaat u links. 
Weg tegenover nummer 18 (ligt aan de Frisolaan) oversteken en weg vervolgen. 
Aan het eind (T-splitsing met Laan van Kerschoten) weg oversteken en route over voetpad (begint 
iets rechts) rechtdoor volgen. (Dat is bij het groene mannetje aan de ketting). 
U komt bij de Einsteinlaan. Even links en meteen weer rechts de Pasteurstraat in. 
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Meteen rechts staan in tuinen 2 auracaria’s. Dat zijn tropische naaldbomen met scherpe schubben om de 
takken. Daar heeft de boom een bijnaam aan te danken. 
 
VRAAG 8: Welke grappige bijnaam zou logisch zijn? Denk daarbij aan dieren die er anders graag in 
zouden willen klimmen. 
1. Koalaklimboom L 
2. Arenduitkijk Y 
3. Apentreiter M 
 
Pasteurstraat volgen, voorbij Robert Kochstraat gaan en op einde met haakse bocht mee links 
aanhouden. 
Als u in de haakse bocht naar rechts kijkt, ziet u een flat staan. Deze is genoemd naar Pasteur, een 
Fransman, de ontdekker van het pasteuriseren van bijvoorbeeld melk en van een vaccin tegen 
hondsdolheid. 
 
VRAAG 9: Wat is was de voornaam van Pasteur? 

1. Louis  E 
2. Francois F 
3. Jacques  O 

 
Pasteurstraat volgen. Waar die een haakse bocht naar links maakt, gaat u rechtsaf een voetpad op. 
Dat is bij het bordje Uitlaatplaats. Voetpad langs het hekje volgen tot einde (T-Splitsing met 
Erasmusstraat): daar rechtsaf. 
Weg volgen (met bocht naar rechts meegaan) tot T-splitsing aan einde. Daar links: 
Copernicusstraat. Doorlopen tot einde. U komt (weer) bij de Edisonlaan. Zo’n 50 meter naar links 
gaan en daar bij de voetgangers-oversteek- plaats de Edisonlaan oversteken (LET OP: het kan er 
druk zijn!). 
Aan de overkant linksaf. 
Op de hoek kijkt u naar een gebouw met een bord op de muur.  
 
VRAAG 10: Wat staat er op het bord? 

1. Haarstudio  B 
2. De Praktijk  S 
2 Acupunctuur  I 

 
Weg vervolgen met de bocht mee tot u het bordje ziet met nr 202 t/m nr 244. Daar gaat u rechtsaf. 
Verderop in de bocht links. U loopt dus om het gebouw heen.  
 
In de bocht ziet u rechts voor u een strook groen met allerlei beelden van dieren. Halverwege staat een 
parmantig houten beeldje van een dier. 
 
VRAAG 11. Uit welk spreekwoord haal je de naam van dit dier? 

1. Hoe een koe er eentje vangt       R 
2. Waarvan je er beter 1 de hand kunt hebben dan 10 in de lucht  A 
3. Hoe slim je als dit dier kunt zijn      G 

 
Vervolg het pad en ga over het bruggetje met ijzeren leuningen. Daarna rechtsaf: Marconistraat. 
Marconistraat vervolgen voorbij Dopplerstraat (overkant links), Archimedesstraat en Buys 
Ballotstraat. 
 
VRAAG 12. Welk dier ziet u op de windwijzer boven op de schoorsteen van nummer 23 (aan de overkant)? 

1. Haan U 
2. Edelhert R 
3. Roofvogel  S 

 
Dit was de laatste vraag. 
U loopt nu door tot het startpunt. In alle rust kunt u de oplossing van het woord invullen als u dat 
onderweg niet al gedaan heeft. 
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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 Groene Hoven versie 2021-07) 
 

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

