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Routekaart 

 

* Getallen op de kaart geven afstand in kilometers weer 
 
 
Het is mogelijk om de fietsroute op een ander punt te starten.  
Kijk voor meer informatie op pagina 12. 

 
Tip: bij elk fotobord vindt u een QR-code. Door deze met uw smartphone te scannen kunt u 
de achterliggende informatie thuis nogmaals lezen. 
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Fietsen door de tijd met De Goede Woning 

Startpunt Zwanenweg 
U staat nu bij het fotobord ter hoogte van het straatnaambordje Talingweg. 
De dubbele woning aan uw linkerzijde (o.a. huisnummer 7) werd als 1e gebouwd in 1916, nadat De 
Goede Woning eind 1915 is opgericht. 
Particulier initiatief leidde in 1915 tot het ontstaan van De Goede Woning. De oprichting van een 
woningbouwvereniging betekende sociale vernieuwingen in de stad. Een eeuw later huisvest De 
Goede Woning bijna 8000 huishoudens en zijn wij de oudste en grootste wooncorporatie in 
Apeldoorn. 
 
Vraag 1. Wie was A. van Brero? 
 

1. Als u voor de foto staat ziet u aan de rechterkant de Eendenweg, ga hier in. 
2. Sla rechtsaf om op de Eendenweg te blijven. 
3. Bij het kruispunt met de Kievitsweg rechtdoor. 
4. Sla rechtsaf naar het Ibisplein. 

 
Ibisplein 
U staat nu bij het fotobord tegenover Ibisplein 22. 
Het Ibisplein is het 1e bejaardencomplex van De Goede Woning, gebouwd in 1952-1953. 
Tegenwoordig zouden het aanleunwoningen van het verzorgingstehuis Avondzon genoemd worden. 
In 2011/2012 is het complex grondig gerenoveerd. De appartementen zijn nu bestemd voor 
jongerenhuisvesting. 
Omdat er sinds de sloop van het oude Avondzon een noodketelhuis stond voor de woningen aan het 
Ibisplein en omdat de gasgestookte cv ketel van de Adelaarslaanflat aan vervanging toe was, is 
destijds besloten de cv/warmwater voorziening voor beide complexen te combineren. In het kader 
van duurzame investeringen in de toekomst is toen voorgesteld een houtgestookte cv/warmwater 
voorziening (zogenaamde pelletinstallatie) in te zetten.  
De Goede Woning is de 1e corporatie in Nederland die in een al ouder bestaand wooncomplex een 
pelletinstallatie van deze omvang (2 x 300 KW) op deze manier toepast. 
 
Vraag 2. Wat staat er op de klokkentoren? 
a. haan  b. schip  c. aambeeld  d. bijenkorf 
 

5. Volg het Ibisplein, houd hierbij links aan rond het parkje. 
6. Sla rechtsaf de Eendenweg op. 
7. Op de hoek Eendenweg / Adelaarslaan vindt u het volgende fotobord aan uw rechterzijde. 
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Avondzon 
Avondzon is veel meer dan een woon- en zorgcentrum. Het is een centraal ontmoetingspunt in Zuid 
met diverse culturele en sociale activiteiten. Het gebruik van de nieuwbouw is in geen enkel opzicht 
meer te vergelijken met het traditionele bejaardentehuis uit 1952 dat voorheen op dezelfde plek 
stond. Er zijn hier nu veel meer doelgroepen gehuisvest dan de 65-plussers van vroeger. Ouderen die 
in de wijk wonen zijn hier welkom voor ontspanningsactiviteiten. Een keer per week kunnen 
wijkbewoners in Avondzon terecht voor een medisch consult en advies voor tal van zaken die men 
niet meer zelfstandig kan regelen. Verder wordt er een inloophuis georganiseerd voor mensen van 
allochtone afkomst. 
 

In 2013, 2014 en 2015 is veel onderhoud aan de Adelaarslaanflat (aanleunwoningen Avondzon) 
gedaan en zijn de elektrische boilers verwijderd. Alle 38 woningen van de Adelaarslaanflat hebben nu 
een stadsafleverset, net zoals de woningen aan het Ibisplein. Het warmtapwater en cv warmte komt 
nu van de hout gestookte pelletinstallatie. Het dak van de Adelaarsflat ligt vol met zonnepanelen. 
Alle bewoners profiteren hier optimaal van en krijgen deze zonne energie in huis geleverd! 

Vraag 3. 
Welke zorgpartij is gehuisvest in Avondzon? 
 

8. Fiets rechtdoor over de Adelaarslaan richting winkelcentrum Hart van Zuid. 
9. De Adelaarslaan gaat over in het Hofveld. 
10. Neem de 5e weg links (Eksterweg). 
11. Op de t-splitsing met de Oude Beekbergerweg slaat u rechtsaf. 
12. Op de kruising met de Ravenweg rechtsaf de parallelweg op.  
13. U vindt het fotobord aan uw rechterhand. 

 
Ravenweg 
De oude portiekflats werden in de jaren ’50, tijdens de wederopbouw, gebouwd. 
Begin van deze eeuw wordt duidelijk dat renovatie financieel en bouwtechnisch niet meer haalbaar 
is. De flats aan de Ravenweg worden in 2003 gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen en 
appartementen die aan de eisen van de 21e eeuw voldoen. 
 
Vraag 4. Welke grote letter ziet u op het rode kastje van het 1e woonblok? 
 

14. Vervolg uw weg. 
15. Bij de stoplichten (kruising Ravenweg/Hofveld) rechtdoor. 
16. Bij de stoplichten (kruising Ravenweg/Arnhemseweg) rechtdoor. 
17. Na het 1e appartementengebouw rechtsaf, Koperweg. 
18. Neem de 1e weg links, Tinweg. 
19. Neem de 1e weg rechts, IJzerweg. 
20. Neem de 1e weg links, Bronsweg. 
21. Aan het einde van de Bronsweg ziet u aan uw linkerhand het fotobord. 
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De Metaalbuurt / Het Monument 
Hier ziet u de pareltjes van de oudste bebouwing van De Goede Woning. Inmiddels gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht. Op de plek waar vroeger een school stond, die later is vervangen voor de 
welbekende Rietendakschool, staat nu een stenen bank met het toepasselijke gedicht van T. van de  
 
Deel: 
 
Kom zitten in de schoolbank der natuur 
Op stenen juweel gevat in tin en brons 
 
Als oude meesters staan de bomen hoog  
Rondom en ruisen hun geheimen toe 
 
De huizen hebben oren voor wat zingt 
Het baksteen luistert naar het klare groen 
 
Hier is een lege plek om van te leren 
Ga zitten en laat alle wanhoop varen 
 

22. U staat nu voor het fotobord, met uw gezicht er naar toe. 
Kijk achter u. 
 

Vraag 5. Welk seizoen wordt afgebeeld op de huizen van Houtweg 21 / 23? 
 

23. Ga terug naar het fotobord. U staat nu met uw gezicht naar het fotobord. Ga links de 
Houtweg op en volg de Houtweg tot de t-splitsing, sla daar linksaf de Westenenkerweg op. 

24. Ga rechtsaf de Hoenderparkweg op. 
25. Aan het einde linksaf de Eendrachtstraat op. 
26. Na snackbar De Eendracht rechtsaf de Jachtlaan op. 
27. Bij de stoplichten rechtdoor. 
28. Na het spoor de 2e weg linksaf slaan en de Zanderijweg op fietsen. 
29. Bij de driesplitsing rechts aanhouden.  
30. Op de kruising linksaf,  Laan van Orden. 
31. Het fotobord staat aan uw rechterhand bij het Hof van Orden. 

 
Hof van Orden 
Het grote tekort aan ouderenwoningen in de jaren '90 in de toen sterk vergrijzende wijk leidde tot de 
bouw van het seniorencomplex Hof van Orden. Het bestaat uit vier woongebouwen. De middelste 
gebouwen hebben een holle vorm waardoor een centrale buitenruimte ontstaat: een besloten hof 
die is ingericht als watertuin met klimplanten. Tussen de bolle zijden van de middelste gebouwen en 
de rechte buitengebouwen zijn atria gemaakt. De atria zorgen voor een beschut woonklimaat dat 
goed aansluit op de wensen van de bewoners. 
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In 1997 heeft dit gebouw de Architectuurprijs van de Gemeente Apeldoorn gewonnen. 
 
Vraag 6. Uit hoeveel woonlagen bestaan de gebouwen van Hof van Orden? 
 

32. Vervolg uw weg met het Hof van Orden aan uw rechtzijde. 
33. Sla de 1e weg rechts in, Chamavenlaan. 
34. Neem de 2e weg rechts, Germanenlaan. 
35. Steek de Jachtlaan over en ga rechtdoor op de Orderparkweg. 
36. Steek de Asselsestraat over en ga de Wolweg in.  
37. U ziet recht voor u het volgende fotobord staan. 

 
Sprengendorp 
In de periode 1918-1925 is het Sprengendorp, met de eerste rijtjeshuizen van Apeldoorn, als één van 
de eerste sociale woningbouw projecten gebouwd. Het is een karakteristieke buurt, die in de 
volksmond al snel Het Rode Dorp werd genoemd. Als u naar de bakstenen en dakpannen kijkt 
begrijpt u wel waarom.  
Dit is tevens de eerste Apeldoornse buurt die in 1985 op de monumentenlijst kwam te staan. 
Het gerucht gaat dat de gemiddelde leeftijd van de bewoners 71 jaar is. Misschien klopt dit niet 
helemaal, maar het komt aardig in de buurt. 
 
Vraag 7. U ziet hier een rond bankje om een boom. Wanneer is dit bankje door Wijkraad Orden en 
De Goede Woning aangeboden? 
 

38. Houd rechts aan en ga de Scheperweg in. 
39. Volg de weg en sla linksaf de Kooiweg in. 
40. Neem de 1e weg rechts, Wolweg. 
41. Aan uw rechterhand vindt u het volgende fotobord. 

 
Sprengenparklaan 
Aan de Sprengenparklaan worden in 1954 de eerste etageflats van Apeldoorn opgeleverd. Het 
complex was oorspronkelijk bedoeld voor de huisvesting van hogere militairen die destijds in de 
Willem III kazerne gelegerd waren.  
Begin 2011 begint het grootonderhoud aan de 144 appartementen. In verband met de Flora & 
Faunawet heeft De Goede Woning voor de start van de buitenwerkzaamheden 
voorzorgsmaatregelen voor vogels en vleermuizen getroffen. Als na inspectie door een deskundige 
op ecologisch gebied blijkt dat de maatregelen niet voldoende zijn onderbouwd , worden de 
buitenwerkzaamheden in het voorjaar van 2012 stilgelegd. Na grondig onderzoek en de winterslaap 
worden alternatieve verblijfplaatsen voor de vleermuizen gemaakt. Pas begin 2014 kunnen de 
buitenwerkzaamheden hervat worden. Inmiddels is het grootonderhoud afgerond. 
In 2008 is het gehele complex uitgeroepen tot gemeentelijk monument en zijn er officiële 
monumentenschildjes geplaatst. 
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Vraag 8. Hoeveel gekleurde raampjes zitten er in 1 portiekblok? 
 

42. Ga terug de Wolweg in. 
43. Sla linksaf de Asselsestraat in. 
44. Neem de 5e weg links, Herderweg. 

 
Driehuizen / Brinkhorst 
U fietst nu door de Herderweg, daar waar ooit de oude enk, de oude akkers van Apeldoorn lagen. 
Voor er nieuw gebouwd werd in 2012 is er archeologisch onderzoek gedaan. Dat onderzoek liet zien 
dat hier ooit een verzameling boerderijen heeft gestaan. Ook zijn er een aantal Romeinse ijzerovens 
gevonden. Deze vondsten betekenden nieuwe inzichten over de geschiedenis van Apeldoorn en de 
Veluwe, want hiermee gaat de geschiedenis van de ijzerbewerking in Apeldoorn wel 5 eeuwen 
verder terug dan eerst werd gedacht. 
De architectuur van de huidige woningen is modern en eigentijds, maar verwijst met een knipoog 
naar een karakteristiek tuindorp. De oude, voor iedereen zo herkenbare, ‘witte huisjes’ zijn 
teruggekomen in een iets ruimer en eigentijdser jasje. De sfeer en gezelligheid van weleer zijn ook na 
de realisatie van de nieuwbouw behouden gebleven. 
U treft hier geen fotobord aan. 
 

45. Aan het einde van de Herderweg rechtsaf de Schotweg in. 
46. Sla linksaf naar de Prinses Beatrixlaan. 
47. Weg vervolgen naar Koning Lodewijklaan. 
48. Sla linksaf de Sumatralaan op. 
49. Neem de 1e weg rechts, Kometenstraat. Op het pleintje treft u rechts het fotobord aan. 

 
Kometenstraat 
 
Vraag 9. Welke 2 kleuren hebben de boogjes boven de voordeuren? 
 

50. Ga terug richting de Sumatralaan. 
51. Sla linksaf op de Sumatralaan. 
52. Sla linksaf de Koning Lodewijklaan in. 
53. Neem de 2e weg rechts, Soerenseweg. 
54. Bij de stoplichten rechtdoor. 
55. Vóór huisnummer 8, bij het fietsstoplicht aan uw linkerhand, de Canadalaan oversteken en 

de Koninginnelaan op fietsen. 
(Grote Kerk aan uw linkerhand) 

56. Tegenover Auto Service Kerschoten de Einsteinlaan rechts in fietsen. 
57. Neem de 4e weg links, Pasteurstraat. 
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GEN-project 
Kerschoten Energie Neutraal (KEN) wil in dit gebied samen met de bewoners energie besparen en 
opwekken. Het is de bedoeling Kerschoten duurzamer te maken en tegelijkertijd de woonlasten voor 
bewoners omlaag te brengen. Om dit te bereiken hebben lokale Apeldoornse organisaties (o.a. de 
gemeente en drie wooncorporaties) zich verenigd in KEN. Het doel is dat over circa 25 jaar alle 
energie die nodig is, duurzaam wordt opgewekt in het gebied zelf. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een deel van deze wijk geselecteerd als wijk van 
nationaal belang voor de periode 1948 – 1965. De RCE wil bijdragen door samen met KEN te zoeken 
naar oplossingen waarbij de kwaliteit van deze mooie naoorlogse woonwijk behouden blijft. 
U treft hier geen fotobord aan. 
 

58. 1e weg rechts inslaan, Robert Kochstraat. 
59. Weg volgen. 
60. Afslag links, Vesaliusstraat, nemen. 
61. Einde van de weg linksaf, de Boerhaavestraat op. 
62. Bij de stoplichten rechtsaf de Edisonlaan op. 
63. Bij het 3e stoplicht linksaf, de Fauststraat in. 
64. Aan het einde van de weg rechtsaf en het fietspad langs de Anklaarseweg op fietsen. 
65. 1e doorgaande weg linksaf, de Calypsostraat. 

Let op: Er wordt momenteel aan de weg gewerkt ter hoogte van de Laan van de Dierenriem 
en de Laan van Charleston. De route kunt u wel gewoon blijven volgen. 

66. Op het kruispunt met de Laan van Charleston rechtdoor, de Eikepagelaan in. 
 
Aurelia 
De wijk Zuidbroek ligt, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, aan de noordoostzijde van 
Apeldoorn. In deze nieuwe wijk is veel ruimte opgenomen voor groen en water. In Zuidbroek wordt 
gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen. Hierbij kunt u denken aan bio-energie, 
zonnecollectoren en/of warmtepompen. Zo zijn alle woningen voorzien van een warmtenet 
aansluiting, die zorgt voor warmte en warm water. Gasleidingen worden daarom ook niet aangelegd. 
Ook is de isolatiewaarde van de woningen hoger dan de gemiddelde nieuwbouwwoning. Door al 
deze maatregelen kan men aanzienlijk besparen op de energielasten én men spaart het milieu. 
U treft hier geen fotobord aan. 
 
Vraag 10: De straten in deze wijk zijn vernoemd naar insecten. Wat voor soort insecten zijn dit? 
 

67. Volg de Eikepagelaan. 
68. Neem de 2e weg rechts, Oranjetipje.  
69. 1e weg rechtsaf, Kleine Vos (Zuidbroekseweg). 
70. Op de kruising linksaf. 
71. Op de kruising rechtsaf, Laan van Zuidbroek op. 
72. 1e weg rechtsaf, Nijbroekseweg. 
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73. Op de Y-splitsing links aanhouden. 
(Nijbroekseweg gaat over in Operettestraat) 
 

74. Na de Y-splitsing de 3e weg links inslaan, Cantatestraat. 
75. Rechtdoor. 
76. Op T-splitsing rechts de Symfoniestraat in. 
77. Anklaarseweg oversteken, linksaf het fietspad op. 
78. Fietspad volgen. 
79. Na de Nietzschestraat, die u aan uw rechterzijde ziet, de  1e weg links inslaan, 

Aristotelesstraat. 
80. Na het Buurtcentrum Atrium vindt u aan uw rechterzijde bij het fietspad het fotobord. 

 
Aristotelesstraat 
Apeldoorn maakt in de jaren ’60 een flinke groei door. De bevolkingsgroei leidt tot de bouw van 
grote nieuwbouwwijken zoals Orden en Zevenhuizen, eind jaren ’70 gevolgd door De Maten. De 
nieuwe wijken verschillen wezenlijk van karakter. In Zevenhuizen bouwt De Goede Woning in 1970 
nog galerijflats, zoals deze flats aan de Aristotelesstraat. Wanneer 2 jaar later in de Matendreven de 
1e huizen worden opgeleverd zien we een heel ander beeld: kleinschalige woonerven, afgewisseld 
met veel groen en water. 
 
Deze ruim 400 flatwoningen zijn voor het merendeel grote eengezinswoningen met 3 slaapkamers. 
Hier wonen dan ook veel gezinnen met kinderen. In totaal wonen hier nu circa 12 nationaliteiten. In 
het buurtcentrum Atrium worden diverse bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd voor de 
bewoners van deze multiculturele wijk.  
 
De flats worden aan de buitenzijde gerenoveerd. Ook hier ligt de nadruk op energetische 
maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas. Tevens komen er op alle daken 
zonnepanelen te liggen. Wederom een investering in een duurzame toekomst. 
 
Vraag 11: Hoeveel van deze flatgebouwen staan hier aan de Aristotelesstraat en hoe heten ze? Let 
op: hiervoor dient u naar elke flat toe te fietsen, bij de entree van elke flat ziet u de naam van het 
flatgebouw (naam van een boomsoort), fiets daarna terug naar het fotobord. 
 

81. U staat voor het fotobord, met uw gezicht er naar toe. Ga rechts van u het fietspad op. 
82. Aan het einde direct links het fietspad op fietsen (LET OP: niet de Laan van Zevenhuizen 

oversteken). 
83. U ziet Firezone rechts aan de overkant van de Laan van Zevenhuizen. Links van u ziet u een 

fietspad gemarkeerd met 4 witte paaltjes. Fiets dit fietspad in. 
84. U fietst tussen de flats door. 
85. Sla rechtsaf de Aristotelesstraat in. 
86. Weg volgen. 
87. Na de kinderboerderij rechtsaf de Homerusstraat in. 
88. Rechtdoor het fietspad op. 
89. Einde van het fietspad rechtsaf. 
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90. Meteen weer links, de Deventerstraat oversteken. Pas op met oversteken, gevaarlijke 
kruising! 
 

91. Waterkamer in fietsen. 
92. Sla rechtsaf Het Verlaat in. 
93. Aan het einde rechts aanhouden.  
94. Sla linksaf De Ontvangst in. 
95. Voor de Apotheek links het fietspad inslaan en fiets onder het spoor door. 
96. Na de bushalte vindt u aan uw rechterhand het fotobord. 

 
Talma Borgh 
Talma Borgh is een zelfstandig woon- en zorgcentrum in de wijk het Woudhuis. Dat is uitzonderlijk 
want de meeste instellingen voor ouderenzorg zijn allang niet meer zelfstandig maar maken deel uit 
van grote, vaak landelijk opererende organisaties. Het gebouw Talma Borgh biedt zowel onderdak 
aan zelfstandig wonende ouderen, aan ouderen met zorg aan huis (aanleunwoningen) als aan 
ouderen die volledig zorg behoeven. 
Het nieuwste deel van Talma Borgh, Woudstaete, is in 2010 opgeleverd en bestaat uit huur- en 
koopappartementen. In verband met het nabije spoor heeft De Goede Woning tijdens de bouw extra 
aandacht besteed aan geluidsisolatie. 
Woudstaete is verbonden met het hoofdgebouw. Als het nodig is kunnen bewoners vanuit hun eigen 
woning een beroep doen op de zorg en de faciliteiten die Talma Borgh biedt.  
 
Vraag 12: Welke kleur hebben de tegeltjes van de bovenrand van het ronde gebouw? 
a. blauw/groen  b. geel/blauw  c. geel/rood  d. groen/geel 
 

97. Steek achter u het bruggetje over en fiets de Woudhuizerallee op. 
98. 1e weg rechts inslaan, Het Kasteel. 
99. Net na de bocht vindt u bij de parkeerplaatsen het fotobord. 

 
Het Kasteel 
De Goede Woning is in de jaren ’90 ook betrokken bij de bouw van de nieuwe uitbreidingswijken 
Woudhuis en Osseveld ten oosten van de stad. In het Woudhuis wordt o.a. het centrale complex 
“Het Kasteel”, compleet met slotgracht gerealiseerd. 
Het complex van De Goede Woning heeft een centrale ligging ten opzichte van zorg en welzijn, 
winkels en uitvalswegen. Doordat er zowel appartementen als eengezinswoningen in Het Kasteel 
gebouwd zijn, is deze wijk populair bij diverse leeftijdsgroepen.  
 
Vraag 13: Welke vorm hebben de raampjes in de voordeuren op de galerijen? 
a. vierkant  b. rond  c. rechthoekig  d. er zijn geen raampjes in de deuren 
 

100. Vervolg uw weg op Het Kasteel. 
101. Tussen huisnummer 124 en 126 paadje rechts in slaan (bruggetje oversteken). 
102. 1e weg links afslaan, de Hovenlaan. 
103. Steek de Kasteellaan over en vervolg uw weg op de Hovenlaan. 
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104. 1e weg rechts afslaan, de Lupineweg in. 
105. Bij de stoplichten de Deventerstraat oversteken. 

 
106. Rechtdoor op de Barnewinkel. 
107. Spoor oversteken. 
108. Direct na het spoor rechts het fietspad Ericastichting inslaan. 
109. Rechtdoor tot aan de Gildenlaan. 
110. Gildenlaan oversteken. 
111. Rechtdoor Pallietergaarde inrijden. 
112. Einde van het fietspad links aanhouden. 
113. Bij de parkeerplaats aan uw rechterhand vindt u het fotobord. 

 
Pallietergaarde 
Deze woningen liggen in de wijk De Maten. De wijk dankt zijn naam aan een ‘maat’. Dat was de 
benaming van een gebied dat met een handzeis in één dag te maaien was. Het is een woonwijk met 
30.000 inwoners. De Maten kan worden gezien als de ‘groenste’ stadswijk in de gemeente 
Apeldoorn. Er zijn 2 parken in de wijk, het centraal gelegen Matenpark (30 hectare) en het 
Kanaalpark (8 hectare). De Maten is opgedeeld in zeven buurten, gelegen rond een ringweg. 
Aan de Pallietergaarde is de Apeldoornse vereniging voor woon-/werkgemeenschap van ouderen 
(A.V.W.O.) gevestigd. Deze bestaat uit 40 sociale huurwoningen en een verenigingsgebouw “de 
Pallieter”. Het accent van het wonen binnen de gemeenschap ligt op onderling hulpbetoon.  
Nieuwe kandidaten kunnen zich via de website van De Goede Woning aanmelden. Is er een 
wachtlijst? U kunt al wel meedoen met de georganiseerde activiteiten! 
 
Vraag 14: Hoe heet het gebouw met huisnummer 232? 
 

114. Vervolg uw weg met de kinderboerderij aan uw linkerhand. 
115. Ga voor huisnummer 323 linksaf. 
116. Fiets links het fietspad op. 
117. Neem het 2e paadje aan uw linkerhand. 
118. Neem het 1e pad aan uw rechterhand en fiets het bruggetje over. 
119. Rechts aanhouden. 
120. Alsmaar rechtdoor, het rode fietspad volgen (u steekt achtereenvolgens de  

 Adelbrechtgaarde, Elegastgaarde en Arthurgaarde over) 
121. Bij de stoplichten de Laan van Maten oversteken. 
122. Rechtdoor. 
123. Spoor oversteken. 
124. Bij de stoplichten rechtdoor (Kayersdijk oversteken). 
125. Bij de stoplichten de 1e Wormenseweg oversteken. 
126. Meteen links afslaan en bij de stoplichten de Marchantstraat oversteken. 
127. Zoek het kantoor van de Buurtbeheerder (1e Wormenseweg 348C). 
128. Naast de deur staat het fotobord. 

 
 



 
 

11 
 

 
 
Dok Zuid / Het Goed 
In Zuid, het deel van Apeldoorn waar De Goede Woning van oudsher de meeste activiteiten 
ontplooide, staat sinds 2009 dok Zuid. Dit is een nieuw modern gebouw, een 'Kulturhus' met functies 
op het gebied van wonen, gezondheid, onderwijs en ontspanning onder één dak. 
 
Het bestaat uit een multifunctioneel centrum (MFC), waar onder andere de bibliotheek, een 
ontmoetingsplek, een horecagelegenheid, scholen en 29 appartementen gevestigd zijn. Kenmerkend 
voor deze woningen zijn de bijzondere architectuur, het gebruik van duurzame materialen en de 
uitstekende afwerking.  
 
Naast het MFC ligt het Gezondheidscentrum Onder Eén Dak ('t Goed) met daarboven 36 
appartementen, waarvan een gedeelte verhuurd wordt aan mensen met een zorgindicatie. 
Op de 1e verdieping is de verpleegafdeling van de Zorg Groep Apeldoorn gehuisvest. Hier wonen 36 
volwassenen in de leeftijd tot 55 jaar die niet meer zelfstandig kunnen wonen, vaak door een niet-
aangeboren hersenletsel. Alle bewoners hebben de beschikking over een eigen kamer met eigen 
badkamer en toilet. 
 
Vraag 15: Hoeveel hele tegels liggen er tussen het gebouw van de Buurtbeheerder en het gebouw 
ernaast, in de lengte (tel 1 rij). 
 

129. Ga terug naar de kruising Marchantstraat / 1e Wormenseweg. 
130. Bij de stoplichten de Marchantstraat oversteken en de 1e Wormenseweg op rijden. 
131. Neem de 2e weg links, Snipweg. 

 
Aan uw rechterhand ziet u de woningen van de Vogelbuurt. Dit complex is een aantal jaren geleden 
grondig gerenoveerd. Om een vijftal witte kopgevels meer uitstraling te geven heeft De Goede 
Woning, na overleg met de bewoners, een aantal kunstenaars gevraagd hiervoor een ontwerp te 
maken. Uiteindelijk zijn er twee kunstenaars geselecteerd: Stephan Peters van PenPaints en Leonard 
Slob van Mooivinders. Het kunstwerk waar u nu langs fietst is geschilderd door Stephan Peters. 
U treft hier geen fotobord aan. 
 

132. Neem de 3e weg rechts, Oude Beekbergerweg. 
133. Aan uw linkerzijde vindt u een groot bouwbord met daaronder het fotobord. 

 
Sloop Complex 10 / nieuwbouw 
Dit is het eindpunt van de fietsroute. Aan uw linkerzijde ziet u nog de woningen uit de jaren ’20.  
Achter het bouwbord wordt hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Loop gerust even door, maar 
blijf achter de bouwhekken, om de nieuwe woningen beter te kunnen zien. 
Om ook daadwerkelijk vanaf 2015 te kunnen beginnen met de nieuwbouw, was het noodzakelijk de 
hoogspanningskabels die nog boven de woningen hingen ondergronds te brengen. De betrokken 
partijen – gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland, Tennet en De Goede Woning – zijn er na een  
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lang voortraject in geslaagd om die operatie technisch en financieel mogelijk te maken. Meer dan 2 
kilometer hoogspanningskabels zijn uiteindelijk ondergronds gelegd. 
Aansluitend worden de woningen in 3 fasen gesloopt en gebouwd, waarvan de 1e bouwfase op dit 
moment in volle gang is. De oplevering van de laatste fase staat gepland voor begin 2017. 
 
Vraag 16: Hoeveel woningen worden er hier gebouwd door De Goede Woning? 
 
Hiermee bent u aan het einde gekomen van de fietsroute "fietsen door de tijd met De Goede 
Woning". We hopen dat u genoten heeft en graag zien wij uw antwoorden tegemoet vóór 15 oktober 
2015. Vul hiervoor het antwoordformulier in met alle antwoorden en stuur dit formulier naar: De 
Goede Woning, Sleutelbloemstraat 26, 7322 AG te Apeldoorn, breng het formulier langs tijdens 
kantoortijden (ma t/m vrijdag van 8 tot 16:30 uur) of mail een ingescand antwoordformulier naar 
info@degoedewoning.nl. 
 
 

Algemene voorwaarden 
 

• Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners. 
• Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken 
• Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid 

van overige weggebruikers. 
• De Goede Woning is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de 

deelnemer. 
• De winnaar ontvangt één maand gratis huur, (met een maximum van € 700,- (bruto huur) 
• Om in aanmerking te komen voor de prijs dient u huurder te zijn van De Goede Woning 
• Medewerkers  die  ook huren bij  De Goede Woning komen niet in aanmerking voor de hoofdprijs 
• De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld 
• Antwoordformulieren die  na 15 oktober 2015 worden ontvangen door De Goede Woning  worden niet meer in behandeling genomen 
• Per adres kan er 1 antwoordformulier ingezonden worden 
• Door deelname stemt u erin toe dat er een foto van u  ten behoeve van De Goede Woning wordt gemaakt en gepubliceerd 
• Indien er sprake is van een huurachterstand wordt de prijs verrekend met de openstaande huur 
• Indien er meerdere winnaars zijn, zal de prijs d.m.v. loting worden toegekend aan één winnaar 
• Bij onduidelijkheden/vragen over deze route, neem contact op met onze klantenservice: (055) 369 69 69 
• Deelname aan deze fietstocht is geheel op eigen risico 
 

 

 
 

Wilt u op een andere plek beginnen dan bij het bord aan de Zwanenweg? Dat kan! 
Volg dan de volgende aanwijzingen vanaf punt 138: 
 

134. U staat nu bij het fotobord aan de Oude Beekbergerweg. 
135. Fiets rechts / rechtdoor de Oude Beekbergerweg op. 
136. Neem de 1e weg links en fiets de Talingweg op. 
137. Volg de Talingweg. U passeert  Visspeciaalzaak Konink aan uw rechterhand. 
138. Op het  kruispunt met de Adelaarslaan rechtdoor fietsen. 
139. Bijna aan het einde van de weg staat ter hoogte van het Zwanenplein aan uw rechterhand                 

het (1e) fietsbord. 
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Antwoordformulier 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
 

Vraag 1 : .................................................................................................................................................... 
 

Vraag 2 : .................................................................................................................................................... 
 

Vraag 3 : .................................................................................................................................................... 
 

Vraag 4 : .................................................................................................................................................... 
 

Vraag 5 : .................................................................................................................................................... 
 
Vraag 6 : .................................................................................................................................................... 

 
Vraag 7 : .................................................................................................................................................... 

 
Vraag 8 : .................................................................................................................................................... 

 
Vraag 9 : .................................................................................................................................................... 

 
Vraag 10 : .................................................................................................................................................. 

 
Vraag 11 : .................................................................................................................................................. 

 
Vraag 12 : .................................................................................................................................................. 

 
Vraag 13 : .................................................................................................................................................. 

 
Vraag 14 : .................................................................................................................................................. 

 
Vraag 15 : .................................................................................................................................................. 

 
Vraag 16 : .................................................................................................................................................. 

Naam :  

Adres :  

Postcode :  

Telefoonnummer :  

Emailadres :  


