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Wandelspeurtocht Sainte Marie 

Lengte: circa 2,5 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 Sainte Marie 
Verlaat Sainte Marie bij de hoofdingang en loop rechtdoor naar de Arnhemseweg. 
Ga daar rechtsaf, langs de ventweg. Kijk na circa 80 m rechts de straat in. U ziet een kerk.  
 
VRAAG 1: Als u naar de naam van de straat/het plein kijkt, wat zou dan de naam van de kerk zijn? 

1. Pauluskerk R 
2. Sebastianuskerk I 
3. Heilig Hartkerk  B 

 
20 m verderop bij de voetgangersoversteekplaats de Arnhemseweg oversteken. 
Aan de overzijde linksaf en eerste straat rechts: Kobaltstraat. 
 
VRAAG 2: Wat is kobalt? 

1. Chique spijkerstof N 
2. Genoemd naar voetballer Ko Adriaanse S 
3. Scheikundig element met als symbool Co I 
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Bij kruising met Kaliumstraat rechtdoor. Aan linkerkant staat een basisschool. 
 
VRAAG 3: Naar welk lid van het huis van Oranje-Nassau is de school vernoemd? 

1. Beatrix K 
2. Willem Alexander R 
3. Willem I 

 
Rechtdoor (Bariumstraat rechts laten liggen); volgende kruising rechtsaf: Platinastraat. 
 
Tegen einde Platinastraat staat rechts een grote boom met donkere bladeren. 
VRAAG 4: Wat voor boom is dit? (tip: het blad van deze boom komt voor in de vlag van Canada). 

1. Esdoorn E 
2. Ceder U 
3. Berk L 

 
U komt bij de Aluminiumweg. Deze bij voetgangersoversteekplaats (iets naar rechts) oversteken. 
Ga rechtdoor: IJzerweg. 
 
VRAAG 5: Wat voor obstakels liggen er om auto’s te weren? 

1. Stoepbanden Z 
2. Boomstammen  E 
3. Zwerfkeien A 

 
Kort voorbij de obstakels staat een bordje. 
 
VRAAG 6: In welke buurt bent u nu?  

1. Rosse buurt T 
2. Metaalbuurt C 
3. Achterbuurt Y 

 
IJzerweg vervolgen, rechtdoor bij Tinweg. Links ligt een groot gras-/speelveld met aan de 
straatkant een paar esdoorns (zelfde soort als bij vraag 4). 
 
VRAAG 7: Hoe dik is de eerste boom (ongeveer)? 

1. 20 cm H 
2. 40 cm B 
3. Meer dan 40 cm E 

 
Rechtdoor, Bronsweg links laten liggen. Verderop rechtsaf bij nr 36. 
Weg buigt op het einde naar links. Daar ziet u pas dat dit de Staalweg is. Verder volgen. 
Iets verderop ligt links de Zilverweg.  
 
Op de hoek kijkt u naar een grote bank met gemetselde muur. 
VRAAG 8: Van welke woningbouwvereniging was Gerdes Oosterbeek secretaris/penningmeester? 

1. Klein Geluk D 
2. De Goede Woning T 
3. Ons Huis O 

 
Loop naar die bank toe ga links- of rechtsom door het klaphek achter de bank heen: U bent in het 
Westenenkerpark. Daar kunt u vast wel een bankje vonden als u even wilt uitrusten. 
Vervolg route na klaphek rechtsaf over het geasfalteerde voetpad. U gaat een rondje lopen! 
Pad in het Westenenkerpark vervolgen, steeds links aanhouden (ook bij 3-sprong van paden). 
Op een gegeven moment ziet u voor u, maar buiten het park, een groot (school-)gebouw. 
 
VRAAG 9: Als u naar het dak kijkt wat zou dan de logische naam van deze school zijn? De naam ziet u 
als u bij het eerstvolgende klaphekje naar rechts kijkt. 

1. Puntdakschool W 
2. Pannendakschool F 
3. Rietendakschool S 
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Twee klaphekjes verder verlaat u rechts weer het Westenenkerpark waar u bent binnengekomen 
(bij de bank van Gerdes Overbeek). 
Het klaphekje door, weg vervolgen en linksaf (van nr 23A/23B  21A/21B  19A/19B). Koperweg. 
 
Bij nummer 17a staat in de voortuin een gemetselde bloembak met een klein boompje er in, een mini 
Japanse esdoorn.  
VRAAG 10: Hoe heten zulke mini-boompjes? 

1. Stekjes V 
2. Bonsai – boompjes J 
3. Uitlopers L 

 
Weg vervolgen tot Arnhemseweg. 
Bij Arnhemseweg even naar rechts en daar oversteken bij voetgangersoversteekplaats. LET OP! 
Aan overkant rechtsaf. Op trottoir richting de stoplichten. 
 
Op nr 217 is de ingang van de Joodse begraafplaats. Die dateert van 1892! Door het hek ziet u een 
gebouwtje met 2 jaartallen van het jaar dat deze in gebruik is genomen. 1929 links is de Christelijke 
jaartelling en 5689 rechts het getal uit de Joodse jaartelling. Het is nu 2021. Het gebouw is dus 92 jaar 
geleden gebouwd. 
VRAAG 11: Welk jaar is het nu volgens de Joodse Jaartelling? 

1. 5781 B 
2. 2021  G 
3. 1892 X 

 
Iets verderop ligt links een ander onderkomen van Klein Geluk, een appartementencomplex. 
VRAAG 12: Wat is de naam ervan?  

1. Jong geleerd, oud gedaan F 
2. Hof van Zuid K 
3. Nieuw Zuidzicht R 

 
Als u doorloopt, loopt u achter een tankstation langs. 
 
VRAAG 13: Wat is het merk? 
1. Shell B 
2. Tinq U 
3. Esso A 
 
Bij stoplichten Aluminiumweg oversteken. U zult het woord dat we zoeken al wel ontdekt hebben 
maar toch de laatste vraag. Na het oversteken kijkt u tegen een pand aan met de naam van een 
oudhollands spelletje. 
 
VRAAG 14: Wat is de naam van dat spelletje? 

1. Mens erger je niet N 
2. Bingo S 
3. Domino M 

 
Voetpad volgen tot ventweg langs Arnhemse weg. Iets verderop ligt links weer Sainte Marie. 
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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 Sainte Marie versie 2021-07) 

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

