
Wandelroute door de wijk “De Sprengen”. 
 
• Parkeer eventueel uw auto en start wandeling bij voormalig kinderziekenhuis “Mary” aan de Koning 

Lodewijklaan nr 6. Dit vindt u juist voor de appartementen van de Vorstenhof/Loohof.  
Let op de 2 verschillende data op de gevel 10 juni 1855 en 5 december 1882. Deze hebben betrekking op de 
geboorte- en sterfdatum van mevr. Mary Bulkley, dochter van de stichtster van het kinderziekenhuis. Het 
kinderziekenhuis is gesticht in 1887.Hieraan ligt een droevige geschiedenis ten grondslag. U kunt hierover 
meer lezen in boekje Apeldoorn, voorbij ..…, door Ton Steeman, waarin u meer gegevens over “oud” 
Apeldoorn aantreft, het boek is in centrale bibliotheek aanwezig. 

• Volg de Koning Lodewijklaan (even huisnummers) tot aan de Bosweg. 
• Bij de Bosweg rechtsaf slaan en neem daarna de 1ste weg links (Smaragdstraat). 
• 1ste weg rechts (Saffierstraat) deze gaat over in de Robijnstraat. 
• De Robijnstraat volgen tot aan de splitsing Soerenseweg/Badhuisweg.  
• Steek de Soerenseweg over voor het bezichtigen van het Rijksmonument Begraafplaats Soerenseweg, niet 

alleen de gebouwen zijn een monument maar ook de begraafplaats en het hek rond de begraafplaats. Ook 
de begraafplaats is zeker een bezoek waard, u treft daar veel zeer oude grafmonumenten aan.  

• Als u kiest voor de korte route ga dan na bezichtiging gebouwen (en eventueel begraafplaats) rechtsaf en 
volg het voetpad langs de Badhuisweg tot einde weg, sla linksaf (Sprengenweg) en vervolg met KORTE 
ROUTE.  

• Voor de LANGE ROUTE (ca. 1 ½ uur): Sla na bezichtiging gebouwen (en/eventueel begraafplaats) linksaf 
richting Jachtlaan.  

• Bij de Jachtlaan linksaf slaan, volg de Jachtlaan tot aan de 1ste weg links (Schuttersweg).  
• Bij de zogenaamde ovaltonde, houdt rechts aan en neem de 2e weg aan uw rechterhand, dit is de 

Bilderdijklaan. 
• Deze volgen tot aan de Waltersingel en sla rechtsaf, blijf de Watersingel volgen(links aanhouden), 

Gunninglaan oversteken. U komt uit op de John F. Kennedylaan, juist voor de John F. Kennedylaan vindt u 
aan uw rechterhand de nieuwbouw van De Nederlandsche Bank. Steek de John F. Kennedylaan over en sla 
linksaf, aan uw rechterzijde vindt u de, jammer genoeg de meestal droog liggende, spreng. Aan de linkerkant 
vindt u het nieuwbouw kantorencomplex van de Belastingdienst. Aan de overzijde van de spreng kijkt u uit op 
de eerste flatwoningen van Apeldoorn aan de Sprengenparklaan. 

• Blijf de John.F. Kennedylaan volgen. Vanaf de Henri Dunantlaan wordt dit Sprengenweg. Volg deze weg tot 
aan de Mercuriuslaan (links), Ga de Mercuriuslaan in en neem de 1ste zijweg rechts (Saturnusstraat). 

• Aan de Saturnusstraat vindt u aan de linkerkant de laatste nieuwbouw in de wijk “De Sprengen”. Aan de 
rechterkant vindt u enkele kleine bedrijven. De Saturnusstraat komt uit op de Koning Lodewijklaan. Ga linksaf 
en volg de Koning Lodewijklaan. Aan uw rechterhand ligt (tussen 2 hagen) het oude Loo lijn spoortracé. Aan 
uw linkerhand vindt u als 1ste zijweg de Sterrenlaan en als 2e de Sumatralaan. Ga hier rechtsaf, steek het 
oude spoortracé en de weg over en sla pas daarna rechtsaf (Hoogakkerlaan). 

• In het midden van de Hoogakkerlaan vindt u aan uw linkerhand een oud kerkje (Baptistengemeente), thans 
in gebruik als woonhuis, aan het einde van de weg staat een oud fabriekspandje met hoge schoorsteen, dit is 
in het verleden een beitsfabriek geweest en staat op de gemeentelijke monumentenlijst.  

• Ga aan het einde van de Hoogakkerlaan links af. U komt dan bij de Badhuisweg. Schuin rechts voor vindt u 
het complex De Thermen. Op deze plaats was vroeger een badhuis, welke water betrok uit de 
Badhuisspreng.  
Steek bij Simons Makelaars de Badhuisweg over en volg de Sprengenweg.  

KORTE ROUTE: 
• U vindt in dit deel van de wijk een grote hoeveelheid aan “juweeltjes” van woningen.o.a. Wegerif woningen.   
• Sla linksaf bij de 1ste zijweg de Gardenierslaan.  
• Aan de Gardenierslaan vindt u de volgende Wegerif woningen: nr 20, 27 en 29. Volg de Gardenierslaan tot 

aan de Sumatralaan. Een mooie monumentale woning vindt u op de hoek Gardenierslaan – Sumatralaan, 
(pand met de gebogen gevel, Sumatralaan19). 

• Sla hier rechtsaf (Sumatralaan). Op dit deel van de Sumatralaan vindt u o.a. nr 26(tegenover de 
Gardenierslaan) en nr 5 (d’Eglantier), eveneens Wegerif woningen.  

• Ga bij de Billitonlaan weer rechtsaf, U vindt hier de volgende Wegerif woningen: nr 39 (Merel), nr 37 (Linde), 
nr 35, nr 54 (Zwaluw), nr 52, nr 31 (Leeuwerik) en ten slotte nr 38 (Rozenhof). Volg deze weg tot aan de 
Sprengenweg, sla daar linksaf en kies dan de Maduralaan. U komt nu langs schouwburg/congrescentrum 
Orpheus.  

• Sla bij de Sumatralaan rechtsaf, einde Sumatralaan linksaf slaan, u bent op de Soerenseweg. U vindt op de 
Soerenseweg diverse monumentale huizen o.a. Hotel Pegasus( Soerenseweg 17).  

• Volg de Soerenseweg tot aan de Koning Lodewijklaan. Tussen de beide weghelften van de Koning 
Lodewijklaan vindt u weer het oude Loo lijn tracé en de spoorwegwachterswoning, gebouwd in 1898 en 
recent gerenoveerd. Sla na deze woning rechtsaf, in het midden tussen de bomenrijen ligt het voormalige 
Loo lijn tracé.Zo komt u weer bij uw vertrekpunt. Wij hopen dat u genoten heeft “van de cultuurhistorische 
waarden in de wijk De Sprengen”. 


