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Wandelspeurtocht Veldhuis 

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 Veldhuis. 
Verlaat de hoofdingang en ga linksaf en steek iets naar links de Molenstraat over bij de 
voetgangersoversteekplaats en ga rechtdoor: dat heet de Stadskade. 
 
VRAAG 1: De 1e winkel links is een kapperszaak M&J. Welk symbool ziet u buiten op de ramen? 

1. Kam  A 
2. Tondeuse F 
3. Schaar E 

 
Loop - eventueel over het grindpad - door tot de voetgangers/fietsbrug; daar rechtsaf, de brug 
over. 
 
VRAAG 2: Wat is de naam van deze brug (staat op bordje)? 

1. Kanaalbrug V 
2. De Freule E 
3. Loopbrug P 
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Over de voetgangers/fietsbrug linksaf. De weg heet officieel de Baron Sloetkade maar heet in de 
volksmond de Apeldoornse Boulevard. 
Volg het grindpad langs kanaal. 
 
VRAAG 3: Rechts op het gebouw (aan de overkant van de straat) staat in een groot raam naast nummer 
241 Stadspalazzo Brussel. Welk Brussels beeld is daarbij afgebeeld? 

1. Europees Parlement G 
2. Het Atomium R 
3. Manneken Pis E 

 
Volg pad. Ga links en meteen rechts (u heeft kanaal nu aan uw linkerhand). U loopt langs een 
kleurrijk kunstwerk en nadert een brug met een brugwachtershuisje. Ga bij de brug links 
(Deventerstraat en loop langs het huisje.  
 
Een paar jaar geleden was er een maquette van tin te zien, nu wordt er af en toe ijs verkocht. 
VRAAG 4: wat is de naam van het brugwachtershuis? 

1. De Ophaalbrug S 
2. De Brugwachter T 
3. De Uitkijk I 

 
Weg vervolgen en steek bij eerstvolgende stoplichten rechtdoor eerst Kanaal Noord over. 
Steek vervolgens na circa 30 meter bij voetgangersstoplichten de Deventer over. 
Aan de overkant naar links en na een Esso pomp eerste straat rechtsaf: Generaal van Heutszlaan. 
 
Direct aan uw linkerhand staat een hoekhuis met een fraai torentje er op. 
VRAAG 5: Wat hangt er in het torentje? 

1. Bel L 
2. Klok F 
3. Windwijzer  Y 

 
Bij de volgende (driehoeks-)splitsing links aanhouden: Generaal van Swietenlaan.  
Eerstvolgende kruising rechtdoor (bij bordje no. 60 van fietsrouteknooppunt).  
 
VRAAG 6: Wat is de naam van het huis op nr 1 rechts? 

1. Amalia D 
2. Anella   B 
3. Alexia O 

 
Weg vervolgen tot kruispunt. Daar linksaf op de stoep blijven (niet oversteken dus): 
Regentesselaan. 
Doorlopen tot de verkeerslichten met Deventerstraat. Oversteken en rechtdoor gaan: 
Stationsstraat. 
 
VRAAG 7: Rechts staat aan het marktplein het Stadhuis. Kijk naar boven. Wie/wat zit er op de toren? 

1. De burgemeester C 
2. Een haan T 
3. Een gorilla O 

 
Stationsstraat volgen. Eerste straat links: Griftstraat. Kijk op de hoek langs de muur omhoog. 
 
VRAAG 8: Hoe heet het voormalige justitie-huis op de hoek, nu een eetgelegenheid? 

1. Oude Kanton Gerecht D 
2. Rechtbank Apeldoorn W 
3. Griffie J 

 
Verderop 1e straat na nr 36 (motorzaak) scherp rechtsaf: Beurtvaartstaat. 
U loopt nu langs het gerestaureerde riviertje De Grift met diverse bruggetjes. Ga over het 3e 
bruggetje linksaf, de Wiepkingstraat in.  
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Sta even stil op het bruggetje voor de volgende vraag. 
VRAAG 9. Wat staat er op brug onderaan de rechter leuning? 

1. Dit is een brug te ver Z 
2. De overbrugging E 
3. De Griffel weet hoe ondergronds het water liep K 

 
Aan het eind van de Wiepkingstraat bij de T-splitsing rechtsaf: Kanaalstraat. Oversteken en naar 
het kanaal toelopen *. 
Het is niet ver meer maar langs het kanaal vindt u misschien een bankje om even te rusten en van de 
kanaalomgeving te genieten. 
 
In het water voor u staat een standbeeld genaamd De Toekomst. Een vrouw klimt op een ladder uit het 
water……… 
VRAAG 10. Wat is de kleur van het hoofddeksel van de vrouw? 

1. Brons-zwart C 
2. Gebroken wit U 
3. Goudgeel  V 

 
Ga rechts, volg het kanaal.  
Voor u/links ziet een groot gebouw * opdoemen. Ga om het gebouw heen naar links: Kanaalstraat. 
*Het gebouw heet officieel Koningshaven. Het staat deels in het water. Het heeft een groot puntdak en 
heeft daarom de bijnaam Het Potlood gekregen. 
 
Kanaalstraat volgen tot u weer bij de voetgangers-fietsbrug komt. Vóór de brug rechts aanhouden 
(er dus niet overheen) en daarna gelijk links: Stadskade. Het Kanaal heeft u nu aan de linkerhand. 
Weg/pad langs Het Kanaal vervolgen tot Molenweg. Daar oversteken bij de voetgangers-
oversteekplaats. Even links en dan rechts: Kanaal Noord. 
U bent weer bij Het Veldhuis. Einde van deze wandelspeurtocht. 
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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 Veldhuis versie 2021-07) 

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

