
Speurroute Oude beroepen – Apeldoorn 1900 

Routebeschrijving en tips voor de begeleider 

 

 

 

Benodigdheden: 

- speurboekje voor elk kind 

- potlood voor elk kind 

- route en beschrijving voor de begeleider 

 

START bij station Apeldoorn 

Wanneer de kinderen op de fiets gekomen zijn, kunnen deze gestald worden in de gratis 

fietsenstalling bij het station. Op de bovenverdieping zijn doorgaans de meeste plekken vrij. 

 

Afspraken vooraf: 

Maak met het groepje de volgende duidelijke afspraken: 

- Iedereen blijft bij elkaar. 

- Er wordt niet gerend.  

- U heeft de routebeschrijving en leest deze telkens voor.  

- Er wordt nergens een straat overgestoken zonder uw toestemming. 

- Bij elke locatie wordt als groepje samen de tekst uit het routeboekje gelezen, maar elk kind     

  zoekt met behulp van bladzijde 7 het bijbehorende beroep en noteert dit. Natuurlijk mag er wel  

  onderling overlegd worden. 

 

Aan elk kind wordt een Speurboekje en potlood uitgedeeld. 

 



Locatie 1 Stationsplein 

Ga staan tegenover de Taxistandplaats en doe opdracht 1. 

Zoek het beroep en de bijbehorende letter op bladzijde 7. 

Vul deze in onder de foto. 

 

Loop door en ga linksaf de Stationsstraat in, loop op de linkerstoep. 

Aan je linkerkant zie je de Onze Lieve Vrouwekerk, die in 1895 is gebouwd. 

Steek bij de stoplichten de kruising met de Molenstraat over. 

Blijf op de linkerstoep lopen. Stop als je aan de overkant de parkeergarage Koningshaven ziet. 

 

Locatie 2 Stationsstraat (bij locatie vroegere Smidsweg) 

Blijf gewoon op de linkerstoep staan en kijk naar de overkant. Links naast parkeergarage 

Koningshaven was vroeger een kort straatje de Smidsweg. Die straat heette niet voor niets zo. Kijk 

maar in je routeboekje en vind het goede beroep. 

 

Loop een klein stukje door tot vlakbij de stoplichten van de kruising met de Kanaalstraat. 

Steek nog niet over. Blijf veilig op de stoep staan en kijk links de Kanaalstraat in. 

 

Locatie 3 Hoek Stationsstraat / Kanaalstraat 

Op de plek waar je het 4e gebouw in de Kanaalstraat ziet en waar nu woningen zijn, stond vroeger 

melkfabriek De Sierkan. Kijk en lees in je routeboekje en zoek het beroep dat bij deze plek hoort. 

 

Steek nu bij de stoplichten de kruising over en loop verder op de linkerstoep van de Stationsstraat.  

 

Locatie 4 Stationsstraat, vlakbij kruising met de Beekstraat 

Stop als je aan de overkant een hoog en oud gebouw ziet met muren van roodbruine bakstenen. 

Er staat een tekst op de gevel. Kijk en lees in je routeboekje en zoek het beroep.  

 

Loop nog iets door en steek de kruising met de Beekstraat over. Ga de Beekstraat in; je loopt dan op 

de stoep aan de rechterkant van de weg. Stop net na het parkeerterrein ‘Markt’. 

 

 



Locatie 5 Beekstraat 

Kijk naar de gebouwen aan de overkant. Als je goed naar de gevels kijkt, dan ontdek je het vroegere 

koffiehuis! Wat zit er nu in dit gebouw? Schrijf het beroep van vroeger met de verdiende letter in je 

boekje. 

 

Loop door en ga rechtsaf de Marktstraat in. 

 

Locatie 6 Marktstraat 

In deze straat, vlakbij de markt, was vroeger veel bedrijvigheid. Er stonden veel pakhuizen. 

Het pakhuis op de foto is er nog, aan de linkerkant van de straat, alleen zit er nu iets heel anders in… 

Doe de opdracht uit het routeboekje en zoek het beroep van vroeger. 

 

Loop door, je komt uit op het Marktplein met het grote stadhuis uit onze tijd.  

 

Locatie 7 Marktplein 

Blijf aan het begin van het Marktplein staan. Kun je nog iets van de oude marktfoto in je boekje 

herkennen? Een gebouw misschien? Lees de tekst en zoek het beroep van vroeger. 

 

Je staat nog aan het begin van het Marktplein. Loop naar links, in de richting van de doorgang naar 

het Raadhuisplein. Stop bij het oude Raadhuis, blijf aan de kant van het Marktplein.  

 

Locatie 8 Marktplein, bij de doorgang naar het Raadhuisplein 

Ga met je rechterzij naar het Raadhuis staan. Kijk naar de huizen tegenover je. Lees de info in je 

routeboekje en doe de speuropdracht. 

 

Draai je weer om naar het Marktplein en loop langs het oude Raadhuis in de richting van de 

Deventerstraat. Ga linksaf de Deventerstraat in. Loop door tot vlakbij de kruising met de Hoofdstraat. 

 

Locatie 9 Deventerstraat, vlakbij de kruising met de Hoofdstraat 

Kijk naar de gebouwen aan de rechterkant en doe de speuropdracht uit het routeboekje. 

 

Sla linksaf de Hoofdstraat in en stop meteen.  

 

 



Locatie 10 Hoofdstraat, linkerkant 

Kijk naar het prachtige pand, direct aan je linkerkant. Er staat een spreuk op de gevel. Wat zou deze 

betekenen? Het pand bestaat uit 3 winkels. Doe de speuropdracht. 

 

Loop door tot aan de Bloemensteeg aan de rechterkant. Nu is dit een doodlopend steegje, maar 

vroeger liep het door achter de Hoofdstraat en was het een stukje van het Achterom. Hier waren 

vroeger de stalhouderijen, waar de paarden, die de koets getrokken hadden, verzorgd werden tijdens 

de nacht. Hun baas logeerde in de bijbehorende herberg aan de Hoofdstraat. 

 

Locatie 11 Hoofdstraat, rechterkant, naast de Bloemensteeg 

Lees de tekst uit het routeboekje en doe de opdracht.  

 

Loop verder in de Hoofdstraat. Je loopt langs het Raadhuisplein. Ga bij het beeld van Willem I staan 

en kijk naar de winkelpanden in de Hoofdstraat. 

 

Locatie 12 Hoofdstraat, tegenover het Raadhuisplein 

Doe de speuropdracht uit het routeboekje. Als het gebouw op de foto gevonden is, kijk dan even 

naar de prachtige Jugendstil-gevel met de tegeltableaus met gekleurde lelies. De Jugendstil was een 

kunststroming die rond 1900 populair was. Vaak zijn er afbeeldingen uit de natuur in verwerkt. 

 

Loop verder door de Hoofdstraat. Zoek huisnummer 84! Handig om te weten: de even nummers 

bevinden zich aan de linkerkant en de oneven nummers aan de rechterkant van de straat.  

 

Locatie 13 Hoofdstraat 84, linkerkant 

Als je nummer 84 niet kunt vinden, kijk je goed naar de foto van locatie 13. Doe de opdracht. 

 

Loop nog iets verder. Sommige oude gebouwen zijn gesloopt, hier zijn nieuwe winkelpanden voor in 

de plaats gekomen. Stop tegenover het grote pand van de Hema. 

 

Locatie 14 Hoofdstraat, rechterkant, iets verder dan gebouw van de Hema. 

Lees de informatie en doe de opdracht. 

 

Loop verder in de richting van het station. We steken de Grift en de Hofstraat over en lopen door in de 

Hoofdstraat. Aan de rechterkant zien we een grote villa, waarnaast een kleiner gebouw staat, dat iets 

verder naar achter ligt. 



 

Locatie 15 Hoofdstraat, rechterkant 

Doe de opdracht. 

 

Loop nog iets verder en let nu op de gebouwen aan de linkerkant. 

 

Locatie 16 Hoofdstraat, linkerkant 

Doe de speuropdracht. Wat zit er nu in dit gebouw? 

 

Loop verder richting station. Je komt nu langs de andere kant van de Onze Lieve Vrouwekerk.        

Loop door naar het station. 

 

Locatie 17 Station 

Doe de laatste opdracht! 

 

De Oplossing 

Als het goed is, staan na afloop van de route bij elke foto een beroep ingevuld en een verdiende 

letter. 

Vul deze verdiende letters onderaan op bladzijde 7 in. Ze moeten komen op de bovenste rij onder de 

gele cijfers van de locaties. Dus: de bij locatie 1 verdiende letter komt onder de gele 1 enzovoorts. 

Van deze letters kun je een zin (uitdrukking, spreuk) maken, die met een beroep te maken heeft. Dit 

zal nu niet meteen lukken, maar de juf/meester heeft de code om de zin te kraken… 

Heb je alle beroepen gevonden?  

Superknap gedaan!!! 

 

 

 

 


