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Lanenwandeling
De wandeling begint in het enige winkelcentrum van de wijk, dat \'voorzieningencentrum\'
wordt genoemd, omdat er ook scholen en medische voorzieningen zijn geconcentreerd.
Daarna lopen we via een spiraalvormige route door een compacte en overzichtelijke
vinexwijk. Daarbij ontmoeten wij steeds de historische lanen, die de wijk doorkruisen en
als het ware opdelen als in een taartgrafiek. De afzonderlijke segmenten hebben een
eigen identiteit, waarop hieronder kort wordt ingegaan. Het jongste segment \'De Vijfde
Hoek\' is (nog) niet in de route opgenomen.

Routebeschrijving
Start plein winkelcentrum. De kop van het plein (blik richting Albert Heijn) links verlaten
en daarna eerste pad rechts nemen, voor woningen langs en links groot grasveld. Aan
einde stukje rechts en dan eerste links (Joh. Wagenaarstraat). Rechts voor ons zien we
wooncomplex Bastion liggen. Halverwege rechts pad inslaan en Bastion in lopen. Pleintje
schuin links verlaten, vijver rechts houden. Na vijver rechts fietspad op en dan eerste
bruggetje links, smal paadje nemen tussen water. Bij kruising trap op en trap en pad
verder volgen. Aan het eind via bruggetje komen we bij de rondweg (Leonard
Springerlaan). Deze oversteken, klein stukje naar links en dan eerste doorsteekje rechts
(tegelpad). Straat kruisen, tegelpad loopt verder tussen huizen door en komt uit op een
groenstrook met fietspad. Hier rechts bruggetje over en meteen links smal paadje tussen
water inslaan.
Aan het eind links, weer bruggetje over en verhard B.C. Koekkoekpad volgen, rechtdoor
blijven lopen, pad gaat over in smal straatje (Wolter van Troostwijkstraat). Straat komt uit
op brede groenstrook met weg (Nico Bolkesteinlaan). Weg oversteken, stukje naar links
en dan bij wegwijzer rechts geasfalteerde laan inslaan (Gooikersdijk). Deze laan hele tijd
volgen. We passeren rechts wat boerenland met een wat hoger gelegen akker. Pad buigt
hierna iets naar rechts en komt uit bij een vijfsprong. Rechtdoor Gooikersdijk blijven
volgen. Links is een groenstrook met doorsteekjes naar de woonstraten. Bij de derde
doorsteek links afslaan richting De Wijsstraat. Deze straat doorlopen tot een rechthoekig
groen plein (Theo Bosplein), hier meteen rechts de hoek om en volgende hoek ook rechts
(Postmastraat) terug richting Gooikersdijk. Voor flatblok links parkeerplaatsje oversteken,
dan stukje rechts en bij oversteekplaats linksaf de rondweg oversteken (Leonard
Springerlaan). Vervolgens rechtdoor Gooikersdijk verder volgen.
Na ca. 150 m voor een laagbouwblokje met houten gevelbekleding links pad op lopen en
rechts om dit blokje heen lopen, weer links parkeerplaatsje oplopen, meteen weer rechts
en links de poort doorlopen naar de Berlagehof. Hier rechts en aan het einde links. De
poort aan de korte zijde rechts inlopen. Steeg komt uit op smalle straat (Dick
Greinerstraat). Hier rechts. We komen uit op de Dudokstraat. Hier links en iets verderop
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via fietspad rechts terug naar Gooikersdijk. Hier links en bij kruispunt van lanen links
(Nieuwedijk). In de oksel van de kruising staat het Rode Huis. Nieuwedijk vervolgen tot
eerste (onverharde) pad rechts (Gravenweg). Uitlopen tot derde bruggetje links dat naar
de Godfried Gerlachstraat leidt. Straatje gaat na kruising over in Piet Panderhof. Deze
buigt naar rechts en komt uit op brede verharde baan (Rombout Verhulstlaan). Hier links.
Rechts ligt een natuurgebied. Laan helemaal uitlopen langs aantal moderne villa's, aan
het eind linksaf en meteen rechts doorsteekje (tegelpad) nemen. We komen uit op de
Romeyn de Hooghestraat. Hier rechts en eerstvolgende doorsteekje links naar volgende
straat nemen (C.J. Visscherstraat), straat oversteken en iets links volgende doorsteekje
nemen, dit komt uit op de Hendrik Goltziusstraat en een wigvormig grasveld met een
'waterwerk'. Rechts zien we een rond bastion-achtig wooncomplex liggen.
Grasveld schuin rechts oversteken naar de overkant (Abr. Rademakersstraat) en links de
hoek om. Volgende hoek weer links (Caspar Philipsstraat) maar straat niet inlopen en
meteen weer rechts richting het hoge appartementencomplex. Links aanhouden en
voorbij dit complex rechts gravelpaadje nemen en plantsoen inlopen. Aan de overkant
van het water staan opvallende 'houten' huizen. Slingerpaadje helemaal uitlopen, water
rechts houden, tot paadje eindigt op een dwarsstraat (Van Koningsveldstraat), deze
straat links inslaan en helemaal uitlopen. We kruisen een historisch laantje (NIeuwedijk)
en volgen verder het verharde laantje (Vijfhoeksweg) parallel aan de woonstraat (Willem
Pijperstraat). We passeren rechts een stukje boerenland met paardenweide. We kruisen
wederom de rondweg en lopen door tot eerste bruggetje links. Hier overheen en
rechtdoor straat in lopen (Eduard van Beinumstraat), rechtdoor pad door grasveld nemen
en door poort weer terug het winkelcentrum inlopen. Einde wandeling.

Praktische informatie
De wandeling begint in het winkelcentrum van De Vijfhoek en eindigt daar ook. Het
dichtstbijzijnde NS-station is Deventer Colmschate (12 min lopen, of frequente bus).
Horecagelegenheden zijn op de kaart in de gids aangegeven evenals de kijkpunten met
mooie foto's en nadere toelichting met tekening.

In de wandelgids 'De mooiste vinexwandelingen' rekenen stedenbouwkundige Paul
Kurstjens en omgevingshistoricus Kees Volkers meedogenloos af met de vooroordelen
over de plekken waar niemand ooit dood gevonden zou willen worden. Ontdek in 10
wandelingen en columns dat de Vinex-wijken leuk, levendig en verrassend zijn. Deze
wandelgids is uitgegeven bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

