
  
 
 

 

Apeldoorn 
Stadswandeling 

 
 

Lengte: 4,0 km 
Start- en eindpunt: CODA museum 

Duur: 60 minuten 
 

Er kan zoveel meer dan je denkt 
 

 
 
  

Eindoordeel wandeling, 

horecagelegenheid en 

mindervalidentoilet:  
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Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

Ontdek al wandelend het centrum van Apeldoorn. De route leidt langs architectuur, 
terrassen, beelden, water en musea. Let op: sommige voetpaden zijn te smal en de stoep 
in de Paul Krugerstraat is te smal voor een rolstoel. 

 
Bezienswaardigheden langs de route: 

1. In het CODA museum zijn wisselende tentoonstellingen met moderne, beeldende 

kunst en hedendaagse mode- en kunstenaarssieraden van (inter)nationale 

ontwerpers en kunstenaars. Ga vanaf de ingang direct links. Rechts tegenover de 

bibliotheek is de ingang van de voormalige Van Kinsbergenschool, genoemd naar 

Admiraal Van Kinsbergen die in Apeldoorn heeft gewoond. Op het terras staat een 

standbeeld van Van Kinsbergen. 

2. Ga op de kruising rechtdoor (Kapelstraat). 

3. Ga op de kruising rechts (Hoofdstraat). Dit is de langste winkelstraat van Nederland. 

Op de nummers 137 en 139 aan de rechterhand staat een pand uit 1902 met een 

trapgevel;  als bijzondere versiering houden twee apen de wacht. 

4. Neem de 1e weg rechts (Van Kinsbergenstraat). Deze straat wordt ook wel  ‘t 

Proefstraatje genoemd, omdat er veel restaurants gevestigd zijn. Pand nummer 4, 

was vroeger de villa Randerode, waar later in de voortuin een nieuw pand voor is 

gebouwd. Veel panden zijn van begin vorige eeuw. Nummer 9  heeft een fraaie tegel 

in het portiek. 

5. Ga aan het einde van de weg links (Nieuwstraat). 

6. Neem dan de 1e weg links (Korenstraat). Op de hoek links - onder het 

straatnaambordje Korenstraat - vraagt een tekst in de houten kolom de aandacht: 

‘gebouwd MDCCCXCVI Drie Koningen St. Peter’.  Dit is het zogenaamde ‘Leienhuis’, 

omdat de wanden voorzien zijn van leien afkomstig van een afgebroken Rooms-

katholieke kerk. Aan je rechterhand zie je een pand (nr. 3B) met vakwerk in de 

bovenpui en gekleurde tegeltjes. Voor de Korenpassage rechts is een pand (nr. 

21/27) uit 1900 met versieringen boven de ramen.  

7.  Ga op de kruising rechtdoor (Deventerstraat) Dit is ‘de hoek van het derp’.  Het 

hoekpand rechts heeft een rijke versiering. Boven de gevel hangt een bord met de 

tekst: ‘geen beter gemack als eijgen dack’. 

8. Ga direct na herberg ‘Het Oude Huis’ rechts de smalle Prinsengang in naar het 

Raadhuisplein. De Prinsengang was ooit het toegangspad voor de Koninklijke familie 

over de begraafplaats naar de kerk die op het Raadhuisplein heeft gestaan. 

9. Ga op het Raadhuisplein rechts en dan links de Hoofdstraat in. Loop deze uit tot het 

einde voetgangersgebied. Aan de Hoofdstraat staan nog een aantal 

Jugendstilpanden uit het begin van de 20e eeuw. Ze hebben een uitgebouwd 

venster, zodat men de straat kon overzien. Rechts op het pleintje is het overdekte 

winkelcentrum Oranjerie, geopend in 1994. 



 

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden 
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af. 

10. Ga op het kruispunt (einde voetgangersgebied) linksaf de Kanaalstraat in. Hier loopt 

De Grift, onderdeel van een groot stelsel van beken (zie plattegrond aan het eind 

van de beek). Deze ‘dorpsbeek’ werd vroeger gebruikt door de vele wasserijen die 

Apeldoorn bezat. Omdat de beek ernstig vervuild was, is hij ondergronds gelegd. De 

laatste jaren is hij steeds meer bovengronds gekomen. 

11. Ga op de kruising links (Stationsstraat). Aan de rechterkant staat het oude kantoor 

van de Gasfabriek. Nog net werd voorkomen dat de letters van de gevel werden 

afgebikt. Het terrein is nu geheel bebouwd. Ook hier loopt weer de Grift. In de 

muren zitten sculpturen van Tanja Smeets die worden gebruikt om regenwater af te 

voeren naar de beek.  

12. Volg de Stationsstraat tot het Marktplein met het moderne Gemeentehuis (links). In 

het pand aan de overkant, in het voormalig Kantongerechtgebouw, een 

bed&breakfast en brasserie gevestigd, gerund door mensen met een verstandelijke 

beperking. Steek het marktplein schuin over. Iedere zaterdag is hier een grote 

warenmarkt. Het stadhuis in het hart van de stad is ontworpen door architect 

Ruischenaars. 

13. Ga na het Gemeentehuis rechts (Marktstraat). Rechts het oude postkantoor. 

Gebouwd in 1907 door rijksbouwmeester C.H. Peters  met neogotische en 

neorenaissance elementen. 

14. Ga aan het einde van de weg rechts (Deventerstraat) en direct links (Kerklaan). Ga 

op de kruising met Paslaan rechtdoor. Aan de rechterhand is het Oranjepark, een 

ruim opgezet park in Engelse landschapsstijl met een vijver, gazons en veel oude en 

bijzondere bomen. In 1960 werd in het park een oorlogsmonument van de 

Amsterdamse beeldhouwer Hund geplaatst. De muziektent is in 1999 weer in oude 

luister hersteld. In de zomermaanden vinden hier op zondagmiddag van 14-16 uur 

concerten plaats. 

15. Loop de Kerkstraat verder uit naar de Paul Krugerstraat en ga daar links in en aan het 

einde links de Hoofdstraat in. Gelijk aan de rechterhand zit het café De Professor (nr. 

171) met gebeeldhouwde hoofden boven de ramen. Dit pand was het voormalig 

woonhuis van de familie Röntgen, bekend en beroemd vanwege de gelijknamige 

stralen.  

16. Steek het Caterplein met diverse horecagelegenheden over en houdt rechts aan.  

17. Ga voor de bioscoop rechts. In het gebouw rechts huisde de Belgische firma ‘Ateliers 

de Constructions Électriques de Charleroi’ (ACEC). Het is nu een verzamelgebouw 

voor allerlei culturele organisaties. 

18. Ga aan het einde van de weg links terug naar de ingang van CODA   
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Rolstoelvriendelijke horecagelegenheden met toilet  

In het CODA museum dat start- en eindpunt van de route is, is een mindervalidentoilet 

aanwezig. De horecagelegenheden Café de Paris (Raadhuisplein 5) en Finnegan’s 

(hoofdstraat 176) zijn getest, maar niet rolstoeltoegankelijk bevonden. Overige 

horecagelegenheden langs de route zijn niet getest. 

Parkeergelegenheid 

Aan de voorzijde van CODA Museum is een mindervalidenparkeerplaats beschikbaar. 

Parkeergarage Marktplein (op 500 m van CODA) beschikt over 9 

mindervalidenparkeerplaatsen (betaald parkeren).  


