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Punt 1   KAPEL   Locatie  Terrein GGNet Deventerstraat 459                                                                                           

 Gemaakt door  Jan van Dongen jr  Bijzonderheden  Hier hebben we jarenlang de statiën (zijn afbeeldingen van 

 het lijden van Jezus) mogen bewonderen die in klei gemaakt waren door een Benedictijner Broeder. Die hier 

 heeft gewoond.  Nu zijn ze niet meer te zien omdat het gebouw door de COA is gekocht en vluchtelingen straks 

 hier aanstoot aan kunnen nemen. Wat vind jij hiervan? 

Punt 2   Drie Filosofen 1993  Locatie  zie 1 Voor de Kapel, zichtbaar vanaf de Deventerstraat  
 Gemaakt door  Hans Eijkelboom  Bijzonderheden   
 Drie filosofen langs de Deventerstraat met elk hun eigen gedachtekronkels en hersenspinsels.                                            
 Heb jij ook wel eens een hersenspinsel gemaakt? 

  

Punt 3   Gedichtenboom  Locatie  zie 1 Bij het veldje met de ezels       

 Gemaakt door  xxx  Bijzonderheden  Gedicht gemaakt door een bewoner.  Maak of lees jij ook gedichtjes op 

 speciale momenten? Of liedjes?  

Punt 4  Monument voor zelfdoding  2009 Locatie   zie 1 Voormalig  begraafplaats  van broeders Penitenten    

 Gemaakt door  Peter Nagtegaal  Bijzonderheden  Gemaakt voor zijn zoon en alle mensen die het leven niet 

 meer zagen zitten, op het veld waar vroeger de begraaf plaats was.  

Punt 5  Golven   Locatie  zie 1  Voor gebouw De Linde       

 Gemaakt door  ?  Bijzonderheden  Glasobject dat staat voor de woelige tijden die de bewoners meemaken 

Punt 6  Spelende Kinderen 2004   Locatie  De Springplank   Tussen de Eiken x Ballustrade   
 Gemaakt door  Yvon van Wordragen  Bijzonderheden  Bronzen beeldengroep van spelende kinderen  
 De originele beeldengroep is in plakplastic op het pand van De Springplank afgebeeld. Een verwijzing naar de 
 kinderen die in dit centrum komen  
 

Punt 7   Het Schip 1994  Locatie  Spoorwegovergang Lupineweg x Het Schip      
 Gemaakt door  Teja Bottema Bijzonderheden  Grens Het Woudhuis/Osseveld 
    De gestileerde scheepsboeg die dienst doet als geluidswal voor de achterliggende wijk Het Schip. Van een be
 paalde afstand is het net alsof er daken op de scheepsromp staan. Vanuit een aantal andere posities lijkt het net 
 alsof er een trein of vrachtwagen (A 50) over de scheepsromp heen rijdt. 

 
Punt 8   Het Schip   Locatie  Het Schip          

 Gemaakt door  xxx  Bijzonderheden  Waarom zou deze straat Het Schip heten?  Leg uit, wat zie je zoal. 

Punt 9   Bomen op de kop   Locatie  Noorderhoogte x Zuiderhoogte       

 Gemaakt door  xxx  Bijzonderheden  Kunst of speelplek? Wat vind jij? 

Punt 10   De Burcht   Locatie  De Burcht         

 Gemaakt door  xxx  Bijzonderheden  Weet je wat een burcht is? Waarom in deze wijk? 

 

Met dank aan Teja Bottema en redactie van de Wijkkijker 



Punt 11  Poort   Locatie  Woudhuizermark x Lupuineweg (eind Woudhuizerallee)  

 Gemaakt door  xxx  Bijzonderheden  xxx  

Punt 12   ZES kooiconstructies 1994-1996 Locatie  Woudhuizermark x viaduct Snelweg    
 Gemaakt door  Nicolas Dings  Bijzonderheden  Één van 6 sculpturen. Deze vogelkooi en verwijzen 
 naar de achterliggende wijk Het Kasteel in Het Woudhuis. Zij kondigen de op komst van de zon aan 
 en waarschuwen de bewoners voor onraad. 
 
Punt 13   Zicht op Agritoren   Locatie  Houttuinen Oost x Houtsingel       
 Gemaakt door  Van den Brink Staalbouw  Bijzonderheden  Een 37 meter hoge kunstzuil/klimtoren  in op dracht van 
 Agrifirm  Deze toren geeft een mooi zicht op de wijk en kan tijdens kantooruren beklommen worden.  

 
Punt 14   Ziggurat 2006 Locatie Houttuinen-Oost/Houtsingel Geluidswal 
 Gemaakt door  Han Goudswaard Bijzonderheden  Een Ziggurat is een heuvel met spiraalvormig pad en op 

 de kop een trap bekroond met een pion, ufo, mannetje, hoedje of dopje. 
 Dit kunstwerk heeft meerdere namen in de volksmond.  Weet je een paar of kan je iets verzinnen? 

Punt 15   Het Kasteel   Locatie  Woudhuizerallee x Kasteellaan      

 Gemaakt mede door  Gerrit Vosselman  Bijzonderheden  Wat doet je allemaal denken aan een kasteel                                     

 wanneer je op dit punt staat en naar de omgeving en de namen van de straten kijkt?? 

Punt 16  Kastanjeboom  Locatie  Centrum Het Kasteel        

 Gemaakt door  Moeder natuur  Bijzonderheden  Kern van de wijk Woudhuis  

Punt 17   Fontein  Locatie  Centrum Het Kasteel         

 Gemaakt mede door  Teja Bottema  Bijzonderheden  Heerlijk om bij te spelen in de zomer  

Punt 18   Drie Gevelobjecten   Locatie  Schuylenhof         
 Gemaakt door  Liesbeth Abbenes  Bijzonderheden Twee waterspuwers die zijn geïnspireerd op  tekeningen van de 
 bewoners van de Schuylenhof Apeldoorn. Het blauwe object boven de ingang is geba seerd op een tekening van e
 en hele snelle blauwe fiets. 

 
Punt 19  Prisma 1998 Locatie  Regenboog Woudhuis   Lage Landenlaan/Fortlaan 
 Gemaakt door  Johan Koers  Bijzonderheden   Het geometrische kunstwerk voor het hoofdgebouw van De Regen
 boog vormt een gestileerd prisma dat de stralen van het licht uiteen doet vallen in alle kleuren van de regenboog. 
 

Punt 20   Vlindertuin   Locatie  Speelveld binnen Ravelijn        

 Gemaakt door  xxx  Bijzonderheden  Bewoners mochten meedenken met 

Punt 21   Spoorwegonderdoorgang 2004  Locatie Boven de fietstunnel ter hoogte van het NS  station 

 Apeldoorn Osseveld aan de kant van Het Woudhuis.      
 Gemaakt door  Peter Zegveld Bijzonderheden   
 Bij het door de tunnel fietsen wordt je er op geattendeerd dat er een trein aankomt door een mannetje dat zijn 
 handen opsteekt, naar je zwaait, je begroet, met zijn oog naar je knipoogt en de trein aankondigt met een venijnig
 “trein, trein, trein,” indien het kustwerk werkt. 

 

 



Punt 22  Zonnewende 2002  Locatie  tegenover Regenboog Osseveld       
 Gemaakt door  Marlène Staals   Bijzonderheden  Sculptuur met verschillende soorten  klimplanten bij Basisschool 
 De Zonnewende aan De Zonnewende 
 Geïnspireerd op de “De Zonnewende”, de manier waarop de zon en de aarde en de planeten draaien. Buiten het 

 winterseizoen is dit kunstwerk rijk begroeid met verschillende klimplanten die om beurten bloeien. Een plek om te 

 schuilen, te praten en te spelen  

Punt 23  Het Fort   Locatie  Het Fort                       

 Gemaakt mede door Luc Bos Bijzonderheden  Verbindt de wijken Osseveld en Woudhuis. Met welke elementen?  

Punt 24  Turnster   Locatie  Op het dak van het trappenhuis van De Linie   
 Gemaakt door  ?  Bijzonderheden  De maker en titel van dit kunstwerk is nog steeds onbekend. Het verhaal doet 
 de ronde dat het een cadeau van de aannemer was.  
 

Punt 25  Marktplein   Locatie  Plein bij winkelcentrum Het Fort       
 Gemaakt mede door  Architectenbureau PRO Den Haag    Bijzonderheden Bewoners en marktkooplieden zijn 
 verdeeld over de schuine helling. Wat vindt jij? 

 
Punt 26   Stoelendans 1994  Locatie  Zutphensestraat/Woonboulevard Het Rietveld                          
 Gemaakt door  Titia Ex  Bijzonderheden  Dertien uit neonbuizen gevormde stoelen dansen boven een pand in 

 het midden van de Woonboulevard. Door de programmering van het gekleurde licht dat aan en uit gaat, worden 
 er door de verlichte stoelen twee mathematische figuren gevormd: een kruisvorm en een ellips.  

 
Punt x  26 b Reuzenfietsen  Jos   Voorwaarts/Omnisport 

 Reuze fietsen & reuze tennisrackets Omnisport 2011   Toegepaste kunst  
 Reclame-uiting om aandacht te vragen voor tennis- en fietsevenementen. 

 
Punt x  26 c Omni Spot  Skatepark en Reclamezuil van Cortenstaal met fietsjes  
 Faulkner Brouwns Architects Reclamezuil 2014 Toegepaste kunst 
 Stalen staketsel met uitgesneden fietsen. Op de zuil staat reclame van de winkels van winkelcentrum De Voor-
 waarts en een LED-scherm waarop reclame-uitingen te zien zijn en eveneens evenementen worden aangekondigd. 

 
Punt 27  Boomwortels   Locatie  Verkeerstunnel Zutphensestraat       Gemaakt 

door  Han Goudswaard en Jeroen Eulderink  2010 Bijzonderheden   
 De boomwortels in de tunnel verwijzen uiteraard naar de vele bomen die er in Apeldoorn zijn en  specifiek 
naar de oude bomen langs de Zutphensestraat die moesten wijken voor…. 
 In de steunpilaren in de tunnel zie je de gestileerde vorm van een blaadje, het logo van de gemeente  Apel-
doorn. 

  

Punt 28  Tolgaarder Locatie  Parkje De Tol         Gemaakt 

door  Merijn Bolink 1995  Bijzonderheden   Het standbeeld stelt de tolgaarder voor, een  man met een koffer en 
stropdas die het geld komt innen op de Deventerstraat bij mensen die Apel doorn in willen. Vroeger een man van aan-
zien nu gedegradeerd tot speelobject. 
 
Punt 29  De Bron  Locatie  Centrum De Bron          
 Gemaakt door  Titza Verrips  Bijzonderheden  Plein de Bron 2000-2001 
 Waterkunstwerk en het volledige ontwerp voor een mediterraan plein “Plein de Bron”. Wat is er op en rond dit 
plein allemaal door de kunstenaar ontworpen denk je? 
 

Punt 30   Fiets maar door de tuinen met alle mooie speelplekken en kabelbaan langs het water aan Het Verlaat  Welke 

soorten tuinen ontdek je en zijn de speeltoestellen alleen maar om op te spelen of ook kunst? 

Punt x  Mirjam van Tiggeloven 

“Gaudi- bankje” 2008 
Anna Bijnsring/Belle van Zuylenbrink 
Basisschool De Bundel in Osseveld-West 
Bankje bestaand uit drie onderdelen op het schoolplein onder een boom. Elke jaargroep heeft hiervoor een tekening aan-
geleverd, die in een mozaïek is vertaald.  Wat zou jij mooie of leuke pleinkunst vinden? 


