Wandeling Woonopmaat Heemskerk
Afstand: ±5 kilometer
Duur : 1 uur en 15 minuten
Letters verzamelen
Onderweg passeert u een aantal bekende gebouwen of er staat tekst op de buitenkant van
een gebouw of straat. Dit staat vermeld in de routebeschrijving onder LETTERS.
Van de namen kunt u letters verzamelen. U kunt de letters invullen onder de genummerde
vakjes. De letters vormen samen een uitspraak.
Weet u de uitspraak? Stuur uw oplossing vóór 15 januari 2021 naar post@woonopmaat.nl of
stuur een kaartje met daarop de oplossing of doe dit bij ons kantoor in de brievenbus.
Vermeld naast de oplossing duidelijk uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
Onder de inzenders verloten we 10 VVV-cadeaukaarten ter waarde van € 15,-.
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Routebeschrijving



Start bij het kantoor van Woonopmaat in Heemskerk.
Steek de weg in oostelijke richting over bij het stoplicht.

LETTERS: Aan de buitenkant van het gebouw links staat de naam van het gebouw. Neem
de laatste letter van de naam.


Steek rechtdoor langs het fietspad over de Jan van Kuikweg.

Aan de linkerkant passeert u de zorggebonden appartementen met lift, gebouwd in 2010.
Oorspronkelijk waren deze woningen bedoeld voor urgent woningzoekenden. Bij gebrek aan
deze urgent woningzoekenden, bij de oplevering, werd besloten de woningen te verhuren
aan mensen van 65 jaar en ouder. Men kan er geen optie op nemen. Wel kan men zich op
een lijst laten zetten.


Sla linksaf de Titus Brandsma laan in.

Aan de rechterkant passeert u de mooie eengezinswoningen aan de Jan van Kuikweg en de
Westerweelstraat. Gebouwd in 2014


Sla aan het eind rechtsaf de Johannes Poststraat in.

Aan de linkerkant zie je de contouren van het zorgcomplex Westerheem. Ruim 300 woningen.
Zorg- en zorggebonden woningen gebouwd eind jaren ’90 en begin 2000 gerenoveerd.
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Loop de Johannes Poststraat uit.

LETTERS: Aan de linkerkant prijkt door de bomen het gebouw van gemeente….. ?
Neem de eerste en de vierde letter van de naam deze gemeente.





Steek de kruising met de Koningin Wilhelminalaan over en ga linksaf.
Sla rechtsaf het wandelpad in dat parallel loopt aan de Karshoffstraat.
Loop deze helemaal uit tot aan de Gerrit van Assendelftstraat.
Steek de Gerrit van Assendelftstraat over en sla aan de overkant linksaf richting het
centrum van Heemskerk.

LETTERS: Aan de overkant rechts ziet u de dieren van de mooie kinderboerderij die
Heemskerk rijk is. Neem de tweede en de achtste letter van de naam van deze
kinderboerderij.


Sla op de kruising rechtsaf de Constantijn Huygenstraat in.

LETTERS: U passeert de Ten Katestraat. Wat is de naam van de hulpdienst die hier zijn
onderkomen heeft? Neem de eerste en de vierde letter van de naam van deze hulpdienst.


Ga linksaf bij de Brederostraat.

Aan de linkerkant passeert u de Van Lennepstraat. Deze appartementen zijn gebouwd in
1967. Ze staan er dus al een tijdje. Momenteel worden de balkons gestempeld om ze te
ondersteunen. Een tijdelijke maatregel omdat de flats op de nominatie staan grondig te
worden aangepakt.





Ga linksaf bij de PC Hooftstraat.
Loop door de Van Lennepstraat.
En sla rechtsaf de Staringstraat in.
Sla aan het eind rechtsaf de Bilderdijkstraat in.

Aan de Bilderdijk staan 40 zogenaamde full-electric superzuinige wisselwoningen. Het zijn
tijdelijke woningen die voor 10 jaar staan. Ze zijn hard nodig om bewoners van de voormalige
flats aan de Debora Bakelaan tijdelijk te huisvesten totdat zij terug kunnen keren naar hun
nieuwe woning. Deze woningen zijn geplaatst omdat we vanwege de woningnood deze
terugkeerders niet elders in Heemskerk of Beverwijk konden huisvesten. Ook voor andere
toekomstige projecten gaan wij deze wisselwoningen inzetten.


Loop de Bilderdijkstraat uit.

LETTERS: U passeert een mooi woongebouw met seniorenappartementen. Niet van
Woonopmaat maar van een andere verhuurder. Wat is de naam van dit gebouw? Neem de
vijfde en de zesde letter van de naam van dit gebouw.
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Vervolg de tot aan de Laan van Assumburg.
Steek deze laan over en ga dan rechtsaf.
Sla links af de Coornhertstraat in.

De woningen aan de Coornhertstraat zijn begin 2018 opgeleverd. Deze eengezinswoningen
zijn duurzaam uitgevoerd met onder andere zonnepanelen en een boiler op zonne-energie.


U passeert achtereenvolgens de van Maerlantstraat en de van Ruusbroecstraat.

Deze woningen maken onderdeel uit van het project Poelenburg AB. In project Poelenburg AB
verduurzamen we in totaal 132 (kleine) eengezinswoningen van de in totaal 183 woningen
van dit complex. Ook de andere woningen worden grondig aangepakt. Het project levert een
belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen: duurzaamheid, wooncomfort en klantbeleving.




Sla aan het eind van de Coornhertstraat rechtsaf en vervolg het wandelpad
over het water.
Loop over de speelplaats.
U komt op de Cornelis Geelvinckstraat.

In april 2019 is gestart met de planvorming voor de 52 eengezinswoningen aan de
Cornelis Geelvinckstraat, Dirk van der Leckstraat, Jan van Kuikweg en Beatrix van
Dongenstraat. Samen met de bewoners en de Klankbordgroep is gekeken welke optie het
beste plan is: renovatie of nieuwbouw. Uiteindelijk is in 2020 gekozen voor sloopnieuwbouw. Het plan is om een mix van kleine en grote eengezinswoningen en
appartementen in de sociale huur terug te bouwen.





Loop rechtdoor door de Beatrix van Dongenstraat en loop deze uit tot de
Jan van Kuikweg.
Sla rechtsaf de Jan van Kuikweg in.
Steek bij de kruising met de Dirk van der Leckstraat de Jan van Kuikweg over.
Sla linksaf de Willem van Coulsterstraat in.

LETTERS: U passeert een opvanglocatie van Welschap Kinderopvang. Wat is de naam van
deze peuteropvang? Neem de tweede letter van de naam van dit dier.


Aan het einde komt u uit op de Debora Bakelaan. Ga rechtsaf.

Aan de Tolweg in Heemskerk werkt Woonopmaat met de gemeente Heemskerk aan de
herstructurering van de Slotheerenbuurt. Project De Slotvrouwe is hier onderdeel van. In het
gebied tussen de Debora Bakelaan en de Tolweg komen drie nieuwe woongebouwen.
Ze vervangen de vier galerijflats. De bouw van de drie slanke woontorens met daarin
21 koop- en 201 huurappartementen is in juni 2020 gestart.
LETTERS: Aan de overkant links staat nog een Slot dat stamt uit de 13e eeuw. Wat is de
naam van dit Slot? Neem de vierde letter van de naam van dit Slot.
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Loop de Debora Bakelaan uit en ga aan het eind rechtsaf de
Jan van Polanenstraat in.

LETTERS: U passeert nog een opvanglocatie van Welschap Kinderopvang. Wat is de naam
van deze kinderopvang? Neem de eerste en de tweede letter van de naam van deze
opvang.


Ga aan het eind linksaf, richting de rotonde met de Jan van Kuikweg,

Aan de Jan van Polanenstraat staat het appartementengebouw met de naam ‘Bamboe’.
Mooie appartementen die in 2015 zijn opgeleverd. De 25 eengezinswoningen aan deze straat
maken ook onderdeel uit van het bezit van Woonopmaat en zijn in 2014 opgeleverd.


Ga rechtdoor over de rotonde de Jan van Kuikweg weer in.

LETTERS: Aan de rechterkant van de weg staat een basisschool. Wat is de naam van deze
school? Neem de eerste en de zevende letter van de naam van deze school.


Sla linksaf de Veldleeuwerik in.

Links ligt het appartementengebouw De Koekoek. Deze woningen zijn geschikt voor
bewoning door ouderen. De verhuur van deze woningen wordt verzorgd door de woongroep
Beijenlust. Zij verhuren alleen aan leden van de woongroep. Lid worden kan als u tussen de
50 en 70 jaar bent.





Ga met de bocht mee naar rechts en vervolg het voetpad langs het water.
Steek bij de Merel de weg over en vervolg het pad met de huizen aan de rechterkant.
Ga bij de Zwaluw linksaf.
Ga rechtsaf bij de Goudvink en loop tot aan de Jan Ligthartstraat.

LETTERS: Links op de Jan Ligthartstraat staat een gebouw dat is ontworpen door een
bekend architect. Wat is de naam van deze architect waar dit gebouw naar is genoemd?
Neem de eerste en de zevende letter van de naam van deze architect.


Steek de Jan Ligthartstraat over en ga rechtsaf richting het kantoor van
Woonopmaat.

LETTERS: het kantoor van Woonopmaat staat aan een straat die is genoemd naar een
bekend Nederlands onderwijzer en onderwijsvernieuwer. Wat is de naam van de
onderwijzer waarnaar deze straat is vernoemd? Neem de eerste letter van zijn naam.


Eind van deze route.
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