 route 2B ± 20 km

Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn - alternatief 2021

Apeldoorn: Orderbos en Berg en Bos (bos, park en wijk)

Over de route
De wandeling gaat via een deel van het
Orderbos naar het bosgebied van Berg en
Bos en via het Stadspark Berg & Bos. Daarna
via De Valkenberg en verder door de wijk
Berg en Bos. Een bijzondere en groene wijk
in Apeldoorn met karakteristieke kenmerken.
Na de wijk gaat de route via De Naald van
Apeldoorn. Daar kan een keuze gemaakt
worden voor een gemarkeerde wandeling
in het Paleispark Het Loo te maken of de
Canadian Walk te volgen. Meer daarover op
pagina 7 van dit infoblad.
Op de terugweg ga je weer door het Stadspark Berg & Bos en verder via het Orderbos.
Corona-maatregelen
De door de overheid afgekondigde maatregelen gelden ook tijdens deze wandeling.
Totdat de overheid anders besluit, dienen alle
wandelaars de regels ten aanzien van elkaars
veiligheid te respecteren. Houd minimaal 1,5
meter afstand van andere. De regel geldt ook
tijdens de wandeltocht. Vermijd drukke plaatsen. Heb je corona gerelateerde klachten, ga
dan in elk geval huiswaarts. Zo geef je corona
geen kans. De website van het RIVM informeert je over de laatste ontwikkelingen.
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Lengte, zwaarte en soort wandeling
De wandeling is ongeveer 20 km en makkkelijk te wandelen. Het gaat grotendeels door
bosgebied, het Stadspark Berg & Bos en de
wijk Berg en Bos. De route is deels over de
openbare weg. Honden kunnen aangelijnd
mee op de route.
Start-/Eindpunt
A.S.V. Victoria Boys
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
Openbaar Vervoer
Vanaf trein- en busstation Apeldoorn.
- Buslijn 1, naar het eindpunt de Willem III
kazerne.
- Buslijn 12, halte Mandala of halte Orderplein.
De haltes liggen ongeveer 1 km van het
start-/eindpunt.
Voor meer informatie over routes en tijden:
9292.nl of www.rrreis.nl.
Parkeren (gratis)
Berghuizerweg, Kleiberg of Sportlaan.
Betaald parkeren op parkeerterrein Berg&Bos!
Andere wandelmogelijkheden
Voor meer wandelingen in en rond
Apeldoorn verwijzen we je naar de website
www.wandeleninapeldoorn.nl
voor zowel gemarkeerde als digitale wandelmogelijkheden.

Stichting Internationale
Vierdaagse Apeldoorn
Irma Woudenberg-Hulleman, secretaris
telefoon +31 (0)6 5700 2085
secretaris@4daagseapeldoorn.nl
www.4daagseapeldoorn.nl
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Alle routes kunnen zowel digitaal als via
een routebeschrijving met kaartje worden
gevolgd. De routes zijn gecontroleerd in
2021 en worden in de komende maanden
nogmaals gecontroleerd door onze
parkoersmensen. Deze route volgt grotendeels de oorspronkelijke route van de
2e dag van de Vierdaagse Apeldoorn. De
route is op een aantal plaatsen aangepast.
De routebeschrijving en de digitale versie
(gpx-bestand) zijn te vinden op onze website en daarvan te downloaden.

Horeca
A Kantine Victoria Boys
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn,
www.victoria-boys.nl. Als het hek open is,
kan gebruik gemaakt worden van de kantine
om iets te drinken en van de toiletten. Te
bereiken via de tweede trap van het gebouw.
B Restaurant De Boschvijver
J.C. Wilslaan 25, 7313 HK Apeldoorn,
055 355 3871, restaurantdeboschvijver.nl,
geniet@restaurantdeboschvijver.nl.
B Snackcounter van Buren
Bij de ingang van Stadspark Berg & Bos,
J.C. Wilslaan, Apeldoorn.
C Dorp Hoog Soeren
Verschillende eet-/drink-gelegenheden.
D Bastion Hotel Apeldoorn - Het Loo
Loolaan 556, 7315 AG Apeldoorn,
055 579 1255, www.bastionhotels.com/nl-nl/
hotels/hotel-apeldoorn-het-loo.
E Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn
Soerenseweg 73, 7313 EH Apeldoorn,
055 355 4555, info@hotelapeldoorn.nl,
www.hotelapeldoorn.nl.
F Centrum van Apeldoorn
Verschillende eet-/drink-gelegenheden.
Het centrum valt net buiten de kaart. Mocht
je de Canadian Walk koppelen aan deze
wandeling dan kom je vanzelf langs en in het
centrum. Meer daarover op pagina 7 van dit
infoblad.
Mocht je het Paleispark of Paleis Het Loo
koppelen aan deze wandeling dan zijn daar
verschillende eet-/drink-gelegenheden te
vinden. Meer daarover op pagina 7 van dit
infoblad.

luwe!
e
V
e
d
p
o
n
e
g
a
wandeld
eld
ationale 4daagse Ap
67e Cantharel Intern
n
• Diverse afstande
r dag mogelijk!
• Ook deelname pe
AP EL
W W W.4 DA AG SE

oorn

D O O RN .N L
|1

Denk aan de volgende punten:
• In de beschrijving betekent een tussen haakjes gezette straatnaam dat ter plekke het straatnaambordje niet te zien is.
• Lees deze beschrijving goed en onthoud tijdens de wandeling
de routenummering.
• Als een hulpmiddel tijdens de wandeling zijn de dikkere routenummers op de plattegrond aangegeven.
Route Orderbos en Berg & Bos ±20 km
Start: voor toegangshek Victoria Boys,
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
01 Door het klaphek rechts van toegangshek Victoria Boys, langs
informatiebord het pad parallel aan de naastliggende Sportlaan
rechtdoor vervolgen;
02 Op kruising met asfaltweg (De Kleiberg), rechtdoor langs slagboom ‘Geldersch Landschap’;
03 Na 2x op de kruising rechtdoor, (1e kruising ligt direct na slagboom),
langs de sportvelden aan je rechterhand en daarna rechtsaf bij
het 1e pad rechts (langs sportvelden en afrastering rechts);
04 Rechtdoor tot de slagboom ‘Geldersch Landschap’, op kruising
asfalt-fietspad en grindweg oversteken (Asselsestraat), rechtdoor
vervolgen langs het hek;
05 Rechtdoor op 1e en 2e kruising en bospad naar rechts blijven
volgen, (op beide kruisingen paaltje met zwarte kop rechts);
06 Rechtdoor bij pad van rechts (je verlaat de zwarte route), en pad
vervolgen met bocht naar links; vervolgens (tussen geel en rood
paaltje) rechtdoor over kruising, bospad volgen;
07 Daarna op volgende 6-sprong voor open vlakte rechtsaf de brede
grindweg op richting hoog hek, en weg rechtdoor vervolgen;
08 Op rotonde van asfaltwegen rechtdoor brede asfaltweg blijven
volgen richting uitgang, langs diverse gebouwen links en rechts,
via toegangspoort park Berg en Bos verlaten;
09 Links aanhouden en via zebrapad brede weg oversteken (J.C.
Wilslaan) en rechtdoor de Burgemeester Roosmale Nepveulaan
vervolgen (langs links de ingang naar parkeerterrein en rechts
garage/benzinestation);
10 Op de volgende kruising linksaf de Felualaan in;
11 Rechtsaf bij de 2e weg naar rechts, Jasmijnlaan in;
12 Rechtdoor bij Magnolialaan, Jasmijnlaan blijven volgen;
13 Linksaf bij 2e bospad links (let op: dit is recht tegenover volgende
straat rechts, is ook Magnoliastraat!);
14 Daarna 1e bospad rechtsaf en rechtsaf op 1e grindweg rechts
(voor groot hek met klaphekje, wordt even later asfaltweg);
15 Rechtdoor lopen tot de kruising met asfaltweg (Soerenseweg).
Deze oversteken en direct na oversteken links door klaphek en
pad volgen;
16 Linksaf slaan bij samenkomst van diverse paden bij bank aan
rechterhand;
17 Bij einde pad rechtsaf de onverharde weg volgen langs slagboom
en blokhut;
18 Op kruising na blokhut rechtdoor (richting omgevallen boom);
19 Op volgende kruising linksaf breed zandpad volgen;
20 Verkeersweg (J.C. Wilslaan) rechtdoor oversteken en smal bospad
rechtdoor volgen (langs bord ‘Berg en Bos’) tot de 5-sprong;
2 | 21 Op vijfsprong rechtdoor blauwe pijl volgen langs bord ‘Kroondo-

• Honden kunnen aangelijnd mee.
• Je wandelt op eigen risico.
• Zorg voor eten en drinken onderweg. Op de route zijn niet veel
horeca-gelegenheden te vinden.
• Print je de route uit op een inkjet-printer? Stop dan de route in
een plastic mapje of seal de route in tegen vocht.
• De Vierdaagse Apeldoorn wenst je veel fijne wandel-kilometers.
mein’, breder grindpad;
22 Brede grindweg blijven volgen (route blauwe pijlen): op de 1e
kruising (graspad links) en 2e kruising rechtdoor en rechtdoor op
3e driehoekige kruising (ca. 1000 m);
23 Daarna rechtsaf bij 1e pad rechts (aan de linkerhand paaltje met
groen vlak) bosweg volgen;
24 Rechtdoor bij twee volgende kruisingen (na 2e kruising achter
bomen een open vlakte met huizen links) en daarna rechtsaf op
eerstvolgende kruising van bospaden (niet letten op omgewaaide
boom op pad links en op het te volgen pad);
25 Linksaf op 1e kruising van bospaden;
26 Op volgende kruising rechtsaf;
27 Daarna rechtdoor op kruising;
28 Op volgende kruising rechtsaf (bij paaltje met groen vlak aan de
linkerhand);
29 Bospad volgen (1e zijpad naar rechts negeren, links een stuwwal)
met een bocht naar rechts;
30 Daarna rechtdoor bij volgende zijpad rechts (blauwe pijl volgen);
31 Op kruising scherp linksaf slaan, pad gaat omhoog (blauwe route
verlaten);
32 Op driehoekige splitsing links aanhouden, bospad met keien
omhoog volgen;
33 Op 1e en 2e kruising rechtdoor, bospad naar rechts volgen;
34 Linksaf bij 1e bospad links (bij paaltje met groen vlak en met boom
in driehoek van paden);
35 Bij einde pad linksaf;
36 Rechtdoor verkeersweg (J.C. Wilslaan) oversteken en op fietspad
aan overzijde rechtsaf;
37 Linksaf 1e smalle bospad links in vóór het parkeerterrein van de
Julianatoren;
38 Rechtdoor langs houten Juul de muis en rechtsaf op kruising na
ronde oranje paaltje, brede pad blijven volgen;
39 Bij kruising met smalle bospaden rechtdoor, bij volgende kruising
linksaf (LA) en aan het einde pad linksaf langs gekleurd bank.
40 Breed bospad rechtdoor blijven volgen (alle kruisingen rechtdoor
en zijpaden negeren);
41 Bij einde bospad het klaphek door bij parkeerplaats en meteen
rechtsaf de Juniperlaan in;
42 Bij 1e weg linksaf naar de Excelsalaan;
43 Bij 1e weg rechts rechtdoor en Excelsalaan met bocht naar links
volgen;
44 Bij einde van de weg rechtsaf, Wildernislaan blijven volgen en op
schuine kruising met 2e Beukenlaan linksaf de 2e Beukenlaan in;
45 Rechtsaf bij 2e weg rechts (de Lijsterbeslaan) rechtdoor volgen tot
kruising met 1e Beukenlaan en rechtdoor de Dennenlaan in;
46 Bij einde weg op 6-sprong de doodlopende weg linksaf ingaan,
(Valkenberglaan), langs witte slagboom, brede kaarsrechte boslaan
blijven volgen tot einde;
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47 Bij einde boslaan rechtsaf naar voetpad langs brede verkeersweg
(Amersfoortseweg) richting verkeerslichten;
48 Bij verkeerslichten rechtdoor de Jachtlaan oversteken, langs
grasveld met bank en voorbij het beeld van de ‘Man met de twee
hoeden’ lopen;
49 Rechtsaf bij het informatiebord en startpunt audiotour ‘Canadian
Walk’;
50 Op asfaltweg (Koning Lodewijklaan) rechtdoor met aan rechterzijde in middenberm grasperk en parkeergelegenheid;
51 Op kruising met de Koningin Hortenselaan rechtsaf via smal
paadje de grasberm en parallelweg oversteken en rechtdoor de
Boszichtlaan in;
52 Bij einde Boszichtlaan linksaf de parallelweg van de Jachtlaan in;
53 Op 1e kruising rechtsaf, Jachtlaan en naastliggende parallelweg
aan overzijde recht oversteken de Bosweg in;
54 Bij schuine 4-sprong linksaf Bosweg blijven volgen en bij 1e weg
linksaf de Vijfspronglaan in;
55 Op 1e kruising linksaf de Genistalaan in;
56 Bij einde weg voor Fletcher Hotel Apeldoorn rechtsaf de
Soerenseweg in;
57 Op 1e kruising linksaf de 2e Beukenlaan in en rechts aanhouden
de Zwarte Kijkerweg volgen (2e Beukenlaan gaat hier met bocht
naar links);
58 De Zwarte Kijkerweg tot einde blijven volgen;
59 Bij einde Zwarte Kijkerweg rechtsaf de Grindberglaan in;
60 Bij einde Grindberglaan rechtdoor de J.C. Wilslaan oversteken en
rechtdoor naar de zij-ingang van park Berg en Bos;
61 Door ijzeren dranghekjes en rechtdoor breed grindpad blijven
volgen;
62 Bij einde pad rechtsaf en meteen linksaf bij 1e pad links (bij

63
64
65
66

paaltje met zwarte, rode en blauwe band), langs klimbos aan
linkerkant, bospad blijven volgen (paden naar speelweide rechts
negeren);
Rechtdoor door klaphek, langs informatiebord links en langs
afrastering zwijnenbos rechts;
Rechtdoor door het volgende klaphek en op 1e kruising linksaf,
brede grindweg volgen;
Op 1e kruising rechtsaf brede grindweg in;
Op volgende kruising rechtdoor en na passeren klaphek bij einde
pad rechtsaf, asfaltweg (Asselsestraat);

67 Linksaf bij 1e weg links, asfaltweg Sportpark Orderbos in;
68 Bij einde weg (T-splitsing) rechtdoor langs stenen paaltjes, (links
van paal met richtingborden), smal bospad in richting grasveld;
69 Bospad rechts aanhouden daarna grasveld recht oversteken en
bij einde grasveld linksaf brede laan in;
70 Op kruising van zandpaden rechtsaf;
71 Bij einde pad rechtdoor langs slagboom en op driehoek van
asfaltwegen rechtdoor richting bord ‘BarEnd’ en parkeerplaats;
72 Aan einde parkeerplaats voet-/fietspad op, wildrooster passeren
en rechtdoor asfaltpad blijven volgen met bocht naar links (om
sportvelden);
73 Bij 1e asfaltpad linksaf over wildrooster, rechtsaf de Sportlaan in
en rechtdoor naar startpunt bij ingangshek Victoria Boys.
Einde wandeling, je hebt ± 19,6 km afgelegd.
Vrijwaring
De Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn aanvaardt op generlei
wijze aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ondervonden
door gebruik te maken van deze route.
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➋ Het Orderbos
De huidige Veluwe kennen we als een bebost
gebied; dat was echter twee eeuwen geleden
wel anders. Er was heel veel heide en stuifzand. Maar het Orderbos is wel degelijk een
oud bos. Dat was echter geen opgaand bos,
maar een bos met eikenhakhout. Waar nu de
kazerne ligt, lag toen de overgang van het
Orderbos naar de Orderenk, het landbouwgebied van de toenmalige bewoners.
In het noordelijke gedeelte van het Orderbos
liggen vijf eeuwenoude grafheuvels. Ze zijn
waarschijnlijk ongeveer 4000 jaar oud. Ook
zijn resten van een middeleeuwse industrie:
het winnen van ijzer. Er zijn middeleeuwse
ijzerkuilen in het bos te vinden. In de kuilen
werd ijzeroer opgegraven als ‘klappersteen’.
Toen de heide geen economisch nut meer
had is men deze gaan bebossen. Er werden
rond het einde van de 19e eeuw vooral
naaldbomen aangeplant. Het rondhout werd
gebruikt in de kolenmijnen. In 1949 kwam

het Orderbos in het bezit van de gemeente
Apeldoorn. In 2011 is het Orderbos overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen
(www.glk.nl).
➌ Bosgebied en Stadspark Berg & Bos
Grenzend aan de Kroondomeinen van Paleis
Het Loo ligt natuurgebied Stadspark Berg &
Bos. In het park van ruim 250 hectare tref je
authentieke planten, bomen en dieren van de
Veluwe aan. Het gebied is eigendom van de
gemeente Apeldoorn en in 1934 aangelegd.
Stadspark B&B / © Gem. Apeldoorn

➊ Victoria Boys
Start/eindpunt van deze rondwandeling.
Aan de rand van Apeldoorn-West ligt het
voetbalterrein van Victoria Boys, genoemd
naar de in 1924 gestichte parochie van St.
Victor. Dit terrein is in 1938 al aangekocht en
in gebruik genomen en ligt naast de Koning
Willem-III kazerne. De voetbalclub had aanvankelijk de naam ‘Orion’. Na de fusie in 1945
met voetbalclub ‘Ratti’ wordt de naam omgedoopt tot ‘Victoria Boys’. Door de stedelijke
ontwikkeling van Apeldoorn naar het westen
toe wordt in 1954 begonnen met de aanleg
van een compleet nieuw sportpark bij de al
bestaande sportvelden in het Orderbos. Door
deze ontwikkeling komt het terrein van ‘Victoria Boys’ aan de buitenrand van dit complex
te liggen. De bij het sportveld behorende
tribune met overkapping is in 1957 gebouwd
naar ontwerp van J.W. Willemsen, die dit
belangeloos deed. Een dergelijke tribune is in
die tijd een ongekende luxe.

Het was een werkverschaffingsproject in de
crisisjaren 30 van de vorige eeuw. Op die plek
lag tot in de 19e eeuw een waterleiding om | 3

Wilde zwijnen / © S.I.V.A.

Neem een kijkje bij de wildkansel om
everzwijnen en herten te spotten, of kijk
vanaf de hoogste uitkijktoren van de Veluwe
kilometers ver weg.

➎ Kroondomein Het Loo
Kroondomein Het Loo is het grootste
aaneengesloten landgoed in Nederland
en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel
landschapsschoon. Het gebied ademt rust,
schoonheid en harmonie in een uitgestrekt
en grootschalig landschap.
Het voormalig landgebruik in het Kroondomein - voornamelijk - de Koninklijke Houtvesterij en de oorspronkelijke functie van het
Paleispark hebben hier sterk toe bijgedragen.
Er bevinden zich bovendien twee authentieke buurtschappen - Gortel en Niersen - in
de Koninklijke Houtvesterij en er zijn diverse
prehistorische grafheuvels aanwezig.
De verbintenis met de Oranjes heeft Kroon
domein Het Loo gevormd tot wat het nu is.
De band met het Huis Oranje-Nassau dateert
van 1684. Iedere Oranje heeft zijn of haar rol
gespeeld in de geschiedenis van Kroondomein Het Loo.
Kroondomein Het Loo / © Uit in Apeldoorn

➍ De Valkenberg
Deze heuvel in het bosrijke gebied grenzend aan Berg en Bos die van zes zijdes
‘beklommen’ kan worden. Dit was ooit een
galgenberg. Tot in de tweede helft van de
18e eeuw was Apeldoorn een zogeheten
Hoge Heerlijkheid. Dit was een gebied
waarvan de landsheer het ‘halsrecht’ bezat;
dit is het recht om misdadigers ter dood te
laten veroordelen en te executeren. In de
volksmond werd dit vroeger de ‘Galgenberg’
genoemd. In 1749 werden de galgen
verwijderd omdat zij aanstoot gaven. Op de
berg stonden toen twee galgen. Deze plek
werd dus gebruikt om ter dood veroordeelde
mensen op te hangen, om ook de inwoners van de Hoge Heerlijkheid duidelijk te
maken dat er met de wetten van Apeldoorn
niet gespot kon worden. Daarom werd ook
gekozen voor die locatie; de galgenberg
lag op dat moment op de kruising van acht
wegen en aan de drukke weg richting Hoog
Soeren. Op den duur wilde Stadhouder
Willem IV de galgen op die locatie echter
kwijt, omdat hij er vanuit Het Loo precies op
uitkeek en ze aanstootgevend zouden zijn.
Je moet je voorstellen dat Berg en Bos toen
nog steeds een woest heidegebied was,
zonder ‘groen’, dus het er was vrij zicht.
De nieuwe galg kwam op de plek waar
nu park Berg en Bos is. De oorspronkelijke
galgenberg werd sinds de oprichting van
die nieuwe heuvel niet meer voor terechtstellingen gebruikt. Later veranderde ook de
naam van de heuvel. In de omgeving van de
4 | heuvel werd door het stadhouderlijk hof aan

valkenjacht gedaan. Met speciaal opgeleide
slechtvalken werd met name op reigers
gejaagd. De naam Galgenberg veranderde al
vóór 1748 in Valkenberg.

Het fundament voor het unieke landschap
dat Kroondomein Het Loo nu is, werd gelegd
door Stadhouder Willem III. Hij kocht in 1684
het kasteeltje Het Oude Loo met het
bijbehorende park (ongeveer 200 hectare) en
een belang in het 3000 hectare grote bos bij
Hoog Soeren van Johan Carcelius van Ulft
voor 90.000 carolusguldens. In 1685 gaf hij
opdracht om naast het oude kasteeltje een
groot, nieuw jachtslot te bouwen waarin hij
zijn gevolg kon huisvesten, het latere Paleis
Het Loo. Willem III wilde dat er een Franse
tuin bij dit nieuwe jachtslot werd aangelegd
die moest kunnen wedijveren met de tuinen
van Versailles. Er werden veel gebouwen en
kunstwerken geplaatst waarin water een
opvallend belangrijke rol speelde. Er werd
bijvoorbeeld vanuit de hooggelegen
bronnen bij Hoog Soeren een leiding
aangelegd waardoor de fontein in de
paleistuin maar liefst veertien meter hoog
kon spuiten. De ‘Koningsfontein’ werd een
begrip en oogstte veel lof. Toen de stadhouder in 1702 overleed, werd na dertig jaar
strijd Het Loo definitief toegewezen aan Prins

Willem IV. Het paleis en de bijbehorende
tuinen raakten ernstig in verval met vernieling tot gevolg. Het paleis werd in die tijd
onder meer gebruikt als ziekenhuis voor
Franse soldaten. Lodewijk Napoleon liet Paleis
Het Loo en de bijbehorende tuinen herinrichten tot een romantisch landschapspark in
de toen zo populaire Engelse stijl.
Na de Franse bezetting kreeg Willem I
Paleis Het Loo in gebruik. Het bleef staatsbezit, maar het gebruiksrecht ging naar de
Koninklijke familie. Willem I heeft zich ingezet
voor de afronding van het Engelse landschapspark. Vanaf 1813 tot 1890 maakten de
koningen Willem I, II en III gebruik van Paleis
Het Loo. Het Paleispark werd uitgebreid tot
een gebied van meer dan 600 hectare.
Onder het koningschap van Koningin Wilhelmina werd het landgoed uitgebreid met forse
aankopen, die nu Het Kroondomein heten.
Samen met het Staatsdomein, bestaande uit
boswachterij Hoog Soeren en het Paleispark,
vormt dat Kroondomein Het Loo. Koningin
Wilhelmina schonk Het Kroondomein aan
de Nederlandse Staat, met behoud van het
volledige vruchtgebruik aan de Kroondrager.
Koningin Juliana zette het beleid van haar
moeder voort. In 1971 werd het beheer en
het gebruik van het Paleispark en het Hoog
Soerense bos overgedragen aan de Staat.
Onder verantwoordelijkheid van Koningin
Juliana werd als dagelijks beheerder dezelfde
rentmeester aangewezen die ook rentmeester van het Kroondomein is. Die situatie
bestaat nu nog steeds.
Onder de toenmalige rentmeester is begin
jaren tachtig natuurvolgend bosbeheer
ingezet, een manier van bosbeheer die nu
ook door vele andere beheerders wordt
toegepast.
➏ Paleispark Het Loo
Het Paleispark is 650 hectare groot en ligt
tegen Paleis Het Loo aan en rondom slot Het
Oude Loo. Van oudsher diende dit park ter
ontspanning en verpozing van de Koninklijke
bewoners van Het Loo en hun gasten.
Vanaf de 17e eeuw is er in het Paleispark
gewerkt aan verfraaiing van het landschap.
Met paden, vijvers en afwisseling tussen open
plekken en boompartijen is een gevarieerd
landschap gecreëerd dat natuurlijk oogt. Het
westelijke en noordelijke deel van het Paleispark bestond na aankoop in de 19e eeuw uit
heidevelden. Deze werden ingezaaid met
grove dennen. Nu zijn dit gevarieerde bosgebieden met hier en daar kleine heidevelden.
Het park is niet vrij toegankelijk, maar tegen
betaling (www.kroondomeinhetloo.nl). Er zijn
twee ingangen; de eerste naast de hoofdingang van Paleis Het Loo, de tweede in het
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de fonteinen en waterwerken van Paleis Het
Loo van water te voorzien. Het bosgebied is
vrij toegankelijk. Het stadspark is ’s zomers
geopend van tussen 7:00 uur en 21:00 uur. In
de winter is het stadspark geopend tussen
8:00 uur en 18:00 uur.
Verschillende wandelroutes in het park leiden
langs diverse tuinen, zoals de geurentuin, de
vlindertuin en de bomentuin, het zogenaamde Pinetum en langs de bosvijver,
waaraan koningin Wilhelmina vroeger nog
heeft geschilderd.
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verlengde van de Pijnboomlaan. Daar kun
je ook gratis parkeren. In het paleispark zijn
verschillende gemarkeerde wandelingen
te maken. Meer daarover op pagina 7 van dit
infoblad.
➐ Monumenten bij De Naald
De Man met de twee hoeden is het
Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument,
symbool van tegenpolen: de vreugde over de
bevrijding en het verdriet over zoveel doden,
vrede en oorlog, Canada en Nederland,
welkom en afscheid, verleden en toekomst.
Canadees Bevrijdingsmonument

Ook het startpunt van de Canadian Walk
De audiotour start bij het Canadees bevrijdingsmonument ‘Man met twee hoeden’ aan
de Loolaan. Meer daarover op pagina 7 van dit
infoblad.
➑ Baronnenlijn
In 1876 werd Paleis Het Loo aangesloten
op de Oosterspoorweg. Het paleis was via
de zogenaamde Loolijn rechtstreeks per
spoor vanuit Amsterdam te bereiken. In 1880
werden vanuit Apeldoorn verschillende
spoorlijnen aangelegd. Zo kwam er ook een
spoorlijn naar Zwolle. Deze lijn sloot aan
op het lijntje naar Het Loo. Even voor het
paleis takte de lijn af richting Vaassen, Epe
en Hattem. De spoorlijn verbond Apeldoorn
met Zwolle. Zijn bijnaam Baronnenlijn dankte
de lijn aan de vele (adellijke) notabelen die
woonden in de plaatsen langs het spoor.
Vrm. tracé spoorlijn / commons.wikimedia.org

Nederland is bevrijd door de Canadezen;
daarbij sneuvelden bijna 6.000 militairen.
Apeldoorn heeft een bijzondere band met
Canada: aan het eind van de oorlog was de
stad verblijfplaats voor Canadese eenheden
in afwachting van hun repatriëring en diverse
oorlogsmonumenten herinneren aan deze
Canadese militairen. Op 11 mei 2002 werd in
Ottawa een tweelingmonument onthuld. De
twee beelden vormen als het ware één
monument dat de verbondenheid van de
twee landen uitdrukt. De bronzen plaquette
voor het monument is in 2005 door de
Canadese regering aangeboden.
De Naald is een monument aan de overkant
van de kruising. De zeventien meter hoge
obelisk werd geplaatst op 9 maart 1901 en
staat bij Paleis Het Loo, op het snijpunt van
een aantal zichtassen. Heel Apeldoorn liep er
voor uit: de onthulling van de Naald. Het was
dan ook een cadeau van de inwoners van het
dorp aan het bruidspaar koningin Wilhelmina
en Prins Hendrik.
Herdenkingsmonument aanslag Koninginnedag 2009. Apeldoorn was in 2008
verkozen als de plaats die in 2009 koningin
Beatrix en de andere leden van de koninklijke
familie mocht ontvangen. Na onder andere
een thematische wandeling in het Oranjepark, stond een rijtoer per open bus door
Apeldoorn op het programma, richting Paleis
Het Loo.Ongeveer op het moment dat de
open bus van de Loolaan de Zwolseweg op
draaide, met de bedoeling om vervolgens

langs het monument De Naald de oprijlaan
van het paleis op te gaan, kwam met grote
snelheid vanuit zuidwestelijke richting een
personenauto aanrijden. De auto reed over
de Jachtlaan in de richting van de Zwolseweg, ramde afscheidingen, schepte op
het kruispunt Jachtlaan-Loolaan zeventien
mensen uit het publiek en reed vlak langs
honderden toeschouwers, waaronder
fotografen, journalisten en cameramensen
en kwam daarna tot stilstand tegen De
Naald. Het monument bestaat uit een doos
met daarin blauwe en zeven witte glazen
ballonnen, ter nagedachtenis aan de zeven
aangereden slachtoffers die omkwamen.
Koningin Beatrix onthulde het monument.

Tussen de bomen, in de middenberm, van de
Koning Lodewijklaan is het tracé nog te
herkennen. De voormalige spoorlijn is nu
grotendeels geasfalteerd en in gebruik als
fietsroute.
➑ De wijk Berg en Bos
De groenste wijk van Apeldoorn. Berg en Bos
heeft een lange historie: vanaf 1300 in bezit

van De Ordermark: ‘een samenwerkingsverband van grondeigenaren’. Het uiterlijk van het
gebied was toen heel anders dan nu: heide
en slechts een enkele boom. Ook waren er
leemkuilen aanwezig: mogelijk gebruikt voor
stenen voor Paleis het Loo.
‘Berg en Bosch’ is de naam van het voormalige
landgoed van de Antwerpse handelaar J.C.
Wils. Rijk geworden in de houthandel, kocht
hij vanaf einde 19e eeuw gefaseerd stukken
woeste grond op. De gronden werden
voornamelijk beplant met dennen, die voor
de mijnbouw bruikbaar stuthout opleverden.
Ook bouwde Wils op het landgoed enkele
villa’s, die veelal werden geëxploiteerd als
pension. Begin 20e eeuw werd het landgoed
verkocht aan de gemeente Apeldoorn en
vervolgens verkaveld voor villabouw. Kenmerkend voor de bebouwing is de architectuur, waaraan architecten als Gerrit Rietveld,
Wildschut en de Apeldoorners Henk en Chris
Wegerif belangrijke bijdragen hebben geleverd. Centraal bij de aanleg van de wijk stond
het wonen in een parkachtige omgeving.
Door het vele groen zijn veel vogelsoorten
aanwezig en worden de tuinen regelmatig
bezocht door eekhoorns, egels, vossen en
soms wilde zwijnen of een das. Kenmerkend
is ook de ruime opzet met ‘meanderende’
lanen, een bijzondere constellatie van de
bebouwing en de nog alom aanwezige
bebossing.

Agenda Wandeldagen
14e Kootwijker Duin- en Veentocht
zaterdag 13 en zondag 14 november 2021
Start: Landal Green Parks Rabbit Hill,
Grevenhout 21 3888 NR Uddel.
www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten
15e Veluwse Midwienterkuiertoch
zondag 19 december 2021
Start: Camping De Wildhoeve,
Hanendorperweg 102, 8166 JJ Emst.
www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten
67e Cantharel Internationale 4daagse
Apeldoorn
12 t/m 15 juli 2022
Start: A.S.V. Victoria Boys,
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
www.4daagseapeldoorn.nl
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Extra  Canadian Walk en terug naar Berg & Bos
Ontdek de gratis audiotour en luister naar
de persoonlijke verhalen van Canadese
veteranen en Apeldoorners
Ontdek 26 persoonlijke en bijzondere
verhalen van veteranen en burgers over de
Apeldoornse bevrijding middels een gratis
te downloaden app. Interessant voor jong en
oud! Je beleeft in 60 tot 90 minuten de Canadian Walk. Bij elkaar duren alle 26 verhalen
zo’n 45 minuten. Daarbij komt de wandeling
van 2,1 km door Apeldoorn.
Start Canandian Walk / canadianwalk.nl

Op 17 april 1945 werd Apeldoorn bevrijd. En
deze bijzondere gebeurtenis kan je per
audiotour beleven. De app is beschikbaar in
de Play Store en App Store. Tijdens de audiotour word je meegenomen naar Canada, de
stranden van Normandië tot aan de grens
van Apeldoorn waar dappere mannen de
stad bevrijdden. Zij streden voor onze
vrijheid.
Aan het einde van de tour kun je als eerbetoon aan onze Canadese strijders een virtuele
kaars achterlaten op het eerbetoonveld en
deze delen op je Facebook-pagina.

Praktische informatie
De tour start bij het bevrijdingsmonument
Man met twee Hoeden (➐ op pagina 7)
aan de Loolaan en eindigt bij het nieuwe
kunstwerk Boom der Vrijheid (X op kaart
hieronder) op de kruising van Hoofdstraat met
Paslaan en Kapelstraat. Langs de route liggen
26 maple leaf-tegels, die allemaal hun eigen
stukje Apeldoornse geschiedenis vertellen.
De hele route is rolstoeltoegankelijk. Let op:
de route is geen rondwandeling!
Op de route vind je jaarlijks van 17 april tot
en met eind september een aantal vitrines
waarin gerelateerde objecten tentoongesteld
zijn. Meer info vind je op canadianwalk.nl.
Te combineren met de wandeling
De route is te combineren met de alternatieve wandeling van de vierdaagse.
Terug naar de route van de alternatieve?
Als je vanaf het eindpunt van de Canadian
Walk X terug wilt naar je startpunt van
vandaag bij Victoria Boys kun je de volgende
route aanhouden. Die brengt je naar de
Grindberglaan Y (ook op de grote kaart aangegeven) voor het laatste deel van de route.
Deze wandeling is net geen 3 km.
Routebeschrijving
Start de wandeling op de Paslaan.
01 Ga vanaf de Paslaan rechtdoor de
Kapelstraat in.
02 Op 4-sprong rechtdoor Vosselmanstraat,
langs Coda en de brandweergarage.

03 Na de brandweergarage rechtdoor
oversteken en dan links aanhouden.
04 Daarna nog in de bocht direct rechtsaf
fietspad/steeg in.
05 Dit fietspad volgen tot einde, Groeneweg.
06 Linksaf Groeneweg.
07 Eerste weg rechtsaf Groenedwarsweg.
08 Einde linksaf Bartelsweg.
09 Na ±120 m rechtsaf Schotweg.
10 De Schotweg ±600 m volgen tot einde bij
Henri Dunantlaan.
11 Eerst H.Dunantlaan oversteken, dan linksaf.
12 Bij voetpad rechtsaf naar Sprengenpark.
13 Eerste voetpad rechts en direct links. De
vijver heb je dan aan je linkerkant en de
speelgelegenheid aan je rechterkant.
14 Op T-splitsing rechtsaf en daarna linksaf.
15 Je komt nu rechtdoor op de Kooiweg.
16 Na ruim 150 m rechtsaf de Wolweg.
17 Einde Wolweg, Sprengenparklaan
oversteken en voetpad in park volgen.
18 Na een bruggetje linksaf.
19 Het voetpad ±230 m volgen en daarna
rechtsaf en direct linksaf.
20 Dan rechtsaf de J.F.Kennedylaan oversteken naar de Waltersingel.
21 Dan na ruim 200 m linksaf fietspad Joost
van den Vondellaan.
22 Einde fietspad de Jachtlaan oversteken en
dan linksaf.
23 Direct rechtsaf de Grindberglaan.
24 Einde Grindberglaan bij Y pak je de route
weer op naar eindpunt bij Victoria Boys.

X

Y

Extra  Paleispark Het Loo en het Kroondomein Het Loo
In het Paleispark (➏ op pagina 6) zijn
wandelroutes van 2, 5, 7, 8 en 13,5 en rolstoelroutes van 3,8, 5,3 en 7,0 km beschikbaar.
Er zijn twee parkeerplaatsen waar je kunt
beginnen. Een bij de hoofdingang van Paleis
Het Loo en een tweede (gratis) parkeerplaats

bij de achteringang aan de Amersfoortseweg
t.o. de Pijnboomlaan. Het park is niet gratis te
bezoeken, een kaartje is bij de ingang via een
automaat te koop. In het Paleispark zijn alle
wandelroutes het gehele jaar geopend.
Meer info: www.kroondomeinhetloo.nl.

In het Kroondomein Het Loo zijn wandelroutes van 2,5, 4, 5, 6, 7,4, 8, 8,5 en 14 km
beschikbaar. In het Kroondomein Het Loo
zijn de meeste wandelroutes het gehele jaar
geopend.
Meer info: www.kroondomeinhetloo.nl.
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