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Apeldoorn: Orderbos, Berg en Bos en Hoog Soeren
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
3e 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.

Lengte, zwaarte en soort wandeling
De wandeling is ongeveer 20 km. De wandeling gaat door afwisselend bosgebied en
door Hoog Soeren. Een paar kleine heuveltjes
zitten in de route die veel over onverharde
paden gaat. Dat maakt de wandeling wat
pittiger. Honden kunnen aangelijnd mee op
de route.

Over de route
De route gaat direct na de start via het
Orderbos van het Geldersch Landschap &
Kasteelen (www.glk.nl) naar het bosgebied
van Berg en Bos naar het dorp Hoog Soeren.
Dan weer via het bosgebied van Berg en Bos,
het Stadspark Berg & Bos en het Orderbos
terug te keren naar ons vertrekpunt.
Aan het begin van de route komen we de
Orderbeek en de sprengenkoppen tegen. Een
sprengenkop is de plaats waar het water naar
boven komt. Aan de westkant van Apeldoorn
stroomde het heldere water van de Veluwe
door tientallen sprengen naar de vele papiermolens die in en rond Apeldoorn lagen. De
papiermolens waren de basis voor de papierindustrie die hier nog steeds te vinden is. De
molens zijn bijna allemaal verdwenen maar
de sprengen zijn de afgelopen jaren weer in
ere hersteld.
In het gebied van deze route komt betrekkelijk veel wild voor, het wilde zwijn, de ree en
het hert zijn vaak zelfs midden op de dag te
zien. Let vooral bij regenachtig weer maar op
de vele wildsporen die je op de zandwegen
kunt vinden.

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.
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Start-/Eindpunt
A.S.V. Victoria Boys
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.

Parkeren (gratis)
Berghuizerweg, Kleiberg of Sportlaan.

Stichting Internationale
Vierdaagse Apeldoorn
Irma Woudenberg-Hulleman, secretaris
telefoon +31 (0)6 5700 2085
secretaris@4daagseapeldoorn.nl
www.4daagseapeldoorn.nl

Meer horeca is er op deze route niet te
vinden. Zorg dus zelf voor genoeg eten en
drinken tijdens je wandeling.
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. Deze regel
geldt ook op alle wegen en paden tijdens de
wandeltocht. Vermijd drukke plaatsen. En 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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Andere wandelmogelijkheden
Voor meer wandelingen in en rond
Apeldoorn verwijzen we je naar de website
www.wandeleninapeldoorn.nl
voor zowel gemarkeerde als digitale wandelmogelijkheden.

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 Dorp Hoog Soeren
Verschillende eet-/drink-gelegenheden.
C Winkelcentrum Orden
Ordenplein, 7312 NN Apeldoorn.
Hier zijn enkele horecazaken en supermarkten te vinden.
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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 Hoog Soeren ±20 km
Start: voor toegangshek Victoria Boys,
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
01 Door het klaphek rechts van toegangshek Victoria Boys, langs
informatiebord en meteen linksaf het 1e zandpad volgen
onderlangs de blokhut;
02 Bij het einde van het pad, voor het hek linksaf breed zandpad
rechts aanhouden en de heuvel afdalen;
03 Op de driehoekige splitsing links aanhouden, met aan de linker
hand de sportvelden van Victoria Boys blijven volgen tot het
einde van het pad bij de spreng;
04 Bij einde van pad rechtsaf, het pad langs spreng blijven volgen,
(route groene pijl volgen);
05 Op de kruising met brug over de spreng rechtdoor langs bord
‘Orderbos’ (route groene pijl verlaten). Pad links aanhouden, langs
afrastering vervolgen en langs het klaphek aan de linkerkant;
06 Op de 1e kruising rechtdoor (je verlaat hierbij de afrastering en volgt
opnieuw de route met groene pijl);
07 Op de splitsing links aanhouden, route met groene pijl blijven
volgen;
08 Op de 1e kruising rechtdoor (volg groene pijl);
09 Op kruising rechtdoor (je verlaat de route met groene pijl die hier
linksaf gaat);
10 Pad vervolgen voorbij bospad links (iets heuvel afwaats) daarna
rechtsaf slaan bij het 1e pad rechts;
11 Op de 1e kruising linksaf slaan (bij bord ‘Orderbos’);
12 Op 1e kruising rechtsaf slaan, een zandpad op;
13 Op de T-splitsing rechtdoor (volg pad met het paaltje ruiterpad aan
je linkerhand);
14 Linksaf slaan bij 1e bospad links, (het ruiterpad blijven volgen). Het
pad volgen met bocht naar rechts;
15 Bij de 2e kruising linksaf slaan (ruiterpad blijven volgen), daarna
rechtsaf bij 1e bospad rechts (ruiterpad blijven volgen);
16 Bij het einde van het pad linksaf slaan. Je volgt de onverharde
weg (Asselsepad) met asfalt-fietspad;
17 Bij het betonnen fietspad: het ‘Lammertspad’ rechtsaf (bij
paddenstoel 20584/001);
18 Rechtsaf slaan bij 1e pad rechts (je verlaat het fietspad en gaat een
smal bospad in);
19 Op de Y-splitsing rechts aanhouden en linksaf slaan op de 1e
kruising;
20 Het pad volgen met bocht naar rechts (langs paaltje met rode kop
aan de rechterkant);
21 Rechtsaf bij 1e pad rechts (je verlaat de rode route; links tussen
bomen is een jachthut zichtbaar);
22 Linksaf bij 1e zijpad links (de paaltjes van zwarte en blauwe route
gaan rechtdoor);
2 | 23 Bij einde pad rechtsaf (rechts staat een picknick bank);

• 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.
24 Op kruising links aanhouden (volgen route paaltje met rode kop
aan rechterkant);
25 Bij einde pad linksaf. Brede laan (route rode paaltjes) volgen tot
schuine kruising. Hier scherp linksaf (route paaltjes rode kop
verlaten);
26 Op 1e kruising linksaf slaan (rechts staat paaltje met blauwe pijl en
zwart/blauwe band);
27 Pad volgen via de blauwe pijl route rechtdoor op kruising het
betonnen fietspad (Lammertspad) oversteken;
28 Daarna linksaf, smal bospad in. Deze blijven volgen. Op kruising
van smalle bospaden rechtdoor en rechtdoor bij zijpad links waar
het pad breder wordt;
29 Linksaf bij 1e smalle bospad links en slingerend paadje steeds
blijven volgen;
30 Bij einde van het smalle bospad rechtsaf;
31 Bij einde pad linksaf voor gaas-afrastering en daarna op kruising
na slagboom grindweg/asfalt-fietspad (Asselsepad) rechtsaf;
32 Op 1e kruising rechtsaf (rechts staat bordje ‘Kroondomein),
rechtdoor pad blijven volgen;
33 Linksaf op 2e kruising (breed zandpad volgen langs paaltje met
rood vlak);
34 Rechtsaf bij 1e zijpad rechts, breed zandpad volgen (route rode
paaltjes verlaten);
35 Pad vervolgen langs voormalige zandafgraving (aan linkerkant) en
bij einde van het pad linksaf;
36 Op schuine kruising waar het brede pad naar rechts gaat
rechtdoor een smal bospad ingaan, dat omhoog loopt;
37 Slingerend paadje blijven volgen met bocht linksaf (rechts open
vlakte voor woningen) daarna bocht naar rechts en heuveltjes;
38 Bij einde pad, langs slagboom, asfaltweg (Pomphulweg) oversteken naar naastliggend fietspad en daar rechtsaf;
39 Bij einde asfaltfietspad links aanhouden (rechts is de Brandweer
garage), over brede asfaltweg door dorp Hoog Soeren, langs
Brasserie Het Jachthuis, pannenkoekenrestaurant Berg en Dal;
40 Bij bereiken einde bebouwing en begin fietspad aan de linkerkant
van de weg rechtsaf bij smal bospad (langs grote liggende
boomstronk, direct t.o.v. begin fietspad aan de linkerkant van de weg);
41 Smal slingerend bospad volgen, langs afrastering met breed hek
(rechts), door klaphek en bospad langs afrastering aan rechterzijde
steeds blijven volgen;
42 Bij T-splitsing blijf rechts aanhouden langs de afrastering;
43 Op kruising rechtdoor smal bospad in (afrastering gaat hier naar
rechts);
44 Twee keer links aanhouden op splitsing, bospad blijven volgen;
45 Op kruising met betonnen fietspad (Lammertspad), bij paaltje met
rode kop rechtsaf fietspad volgen;

3B-v5 / 20 km

Routebeschrijving  Apeldoorn: Orderbos, Berg en Bos en Hoog Soeren

3B-v5 / 20 km

46 Linksaf bij 1e pad links, fietspad verlaten en na ca. 10 meter
rechtsaf naar onverharde weg en deze blijven volgen;
47 Op 1e kruising rechtsaf na paal met grote rode B, onverharde weg
blijven volgen en rechtdoor (als grote rode B linksaf gaat), onverharde weg met bocht volgen;
48 Rechtdoor langs trap naar bank Suikerberg en daarna linksaf bij
bospad links en via klaphekje naar bosweide;
49 Rechtdoor over bosweide, langs picknickbank op heuvel links
naar tweede bank bij groepje bomen links en vandaar afdalen
over plastic matten in grasmat naar klaphekje;
50 Na klaphekje rechtdoor brede grindweg oversteken naar smal
bospad, (links van grindpad met paaltje met gele kop);
51 Op 1e kruising van bospaden linksaf (langs afrastering rechts);
52 Afrastering rechtdoor blijven volgen door klaphek;
53 Rechtsaf bij 1e zijpad rechts, afrastering blijven volgen;
54 Bij einde pad rechtsaf, door klaphek (langs informatiebord links en
afrastering zwijnenbos rechts);
55 Door klaphek en op 1e kruising linksaf, brede grindweg volgen;
56 Op 1e kruising rechtsaf, brede grindweg;
57 Op volgende kruising rechtsaf (voor hek met wildrooster);
58 Bospad blijven volgen (langs bank aan linkerzijde) en op 1e kruising
linksaf (bij paaltje met blauwe kop, pad volgen langs afrastering);
59 Weg met naastliggend asfalt-fietspad rechtdoor oversteken
(Asselsepad), bospad volgen langs slagboom ‘Geldersch Landschap’;
60 Op 1e kruising rechtsaf, breed bospad volgen, daarna op 1e
kruising linksaf;

61 Op 1e kruising rechtdoor, heuveltje op en meteen na heuveltje
rechtsaf, breed bospad in;
62 Op 1e kruising linksaf (rechts is een open veld);
63 Op kruising van bospaden rechtdoor, na heuvelafwaarts op
volgende kruising van bospaden rechts aanhouden;
64 Bij einde pad rechtsaf; daarna op 1e kruising linksaf (paaltje
ruiterpad aan rechterhand);
65 Op volgende kruising linksaf. Daarna rechtdoor op een kruising
en linksaf bij 1e pad van links langs bord ‘Orderbos’;
66 Rechtdoor (langs heideveld links) en op 1e kruising rechtsaf;
67 Rechtdoor over de heuvel;
68 Op 1e kruising rechtsaf, bospad blijven volgen tot witte slagboom
‘Geldersch Landschap’;
69 Na slagboom asfaltweg oversteken en bospad rechtdoor volgen
langs hek;
70 Bij informatiebord door klaphek naar startpunt bij ingangshek
Victoria Boys.
Einde wandeling, je hebt ± 20,5 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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Om het dierlijk leven in de Orderbeek te
stimuleren is er in sommige delen grind
gelegd. Dat is heel aantrekkelijk voor de
beekprik, een primitieve vis. De beekprik lijkt
meer op een grote regenworm dan op een
vis.
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.
Het bos is een 172 hectare groot heuvelachtig gebied met veel naaldbos, oude
beukenlanen en nog enkele heideveldjes.
Wandelen Orderbos / © S.I.V.A.

➋ Het Orderbos en de Orderbeek
In de 17e eeuw is de Orderbeek gegraven.

De oorsprong van de beek is een spreng
bij het Orderbos. Aan de sprengbeek lagen
een aantal watermolens, waaronder de
Ordermolen. De Orderbeek heeft een grote
cultuurhistorische waarde. Hij is van grote
betekenis geweest voor de economische
ontwikkeling van Apeldoorn.
Beekprik / Flickr, nos.nl

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.

In het noordelijke gedeelte van het Orderbos
liggen vijf eeuwenoude grafheuvels uit de
klokbekercultuur (2100-1700 vóór Christus) en
zijn van grote cultuurhistorische betekenis. Ze
zijn waarschijnlijk ongeveer 4000 jaar oud.
Het is onbekend waarom de grafheuvels juist
op deze plek in het bos liggen. Ook zijn
resten van een middeleeuwse industrie: het | 3

Het bosgebied is vrij toegankelijk. Het stadspark is ook vrij toegankelijk, maar is ’s zomers
geopend van tussen 7:00 en 21:00 uur. In de
winter geopend tussen 8:00 en 18:00 uur.

Wilde zwijnen / © S.I.V.A.

➍ Bosgebied en Stadspark Berg & Bos
Grenzend aan Kroondomein Het Loo ligt
bosgebied en 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. Het was
een werkverschaffingsproject in de crisisjaren
30 van de vorige eeuw. Het Stadspark biedt
plaats aan de bekende Apenheul maar ook
aan meer regionaal georiënteerde attracties
zoals het Klimbos. Het voorste deel van het
gebied is ontworpen en ingericht als een
stadspark, het achterste deel is een bosgebied waar je kunt wandelen en ‘dwalen’.
In het tussengebied ligt de uitdagende
speelweide.

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.

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.
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
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➌ Willemsbos
In 1893 werd op initiatief van de heer Van
Rosmale Nepveu uit Doorn de Oranjebond
van Orde opgericht met als doel: bouwen
van arbeiderswoningen, heideontginning
en stichting van heidehoeven. Dit kwam de
heer A.W. Beckeringh ter ore. Hij wilde de
heersende werkloosheid bestrijden door het
ontginnen van heidegronden en het aanleggen van bossen bij Apeldoorn. Door de
arbeiders ook een woning te geven zou hen
4 | een menswaardig bestaan worden verschaft.

Hij kocht 18 hectare heidegrond. In 1898
werd gestart met de ontginning. De aankoop
werd uitgebreid tot 180 hectare. Hij zou
veel te maken krijgen met het Willemsbos
in Apeldoorn. Op 10 juni 1904 kreeg het
bos de naam Willemsbos, naar de zoon van
Beckeringh. Aanleiding tot de doop van het
bos was het bezoek Van de heer Beckeringh,
eigenaar van de gronden, met zijn zoon.
Beckeringh’s zoon heette Willem. Tijdens zijn
eerste bezoek werd een boom geplant. Een
eik. De boom kreeg de naam ‘Willemseik’.
In het Willemsbos ontspringt ook de Schoolbeek. Het later gegraven deel ten westen van
de Europaweg wordt ook Geurtssprengen
genoemd, naar de (beek)eigenaren van de
voormalige molen Klarenbeek.

Speelwijde / bergenbosapeldoorn.nl

winnen van ijzer. Er zijn middeleeuwse
ijzerkuilen in het bos te vinden. In de kuilen
werd ijzeroer opgegraven als ‘klappersteen’.
Klapperstenen bestaan uit een laag ijzerhoudend ‘oer’, afgezet op een kern van klei. Als
de klei uitdroogt en krimpt, rammelt de kern
los in de klont ijzeroer. Zo komen de stenen
aan hun benaming.
Ook de Holleweg is bijzonder, een lang hol
pad een beetje slingerend door het bos,
omdat hieronder de waterleiding liep die de
fonteinen van Paleis Het Loo voedde.
Toen 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 bos in bezit van de gemeente Apeldoorn.
In 2011 is het Orderbos overgedragen aan
Geldersch Landschap & Kasteelen.
Op en rond de resterende heideterreintjes
zijn bijzondere diersoorten te vinden, zoals
de gladde slang, hazelworm, zandhagedis,
mierenleeuw en zandloopkever. Insecten als
zandloopkever en mierenleeuw profiteren
van de kale zandige plekjes in het terrein.
Voor veel vogels zijn de heideterreintjes in
combinatie met het bos een aantrekkelijke
biotoop. Voorbeelden van vogels die hier
voorkomen zijn de groene specht, houtsnip
en wespendief. Ook de boommarter komt
hier voor.
Het Orderbos bestaat uit droge en natte
delen met de typische bosplantensoorten die
daar bij horen. In het gebied komen enkele
bijzondere plantensoorten voor, waaronder
bosdroogbloem, dwergviltkruid, slofhak en
dubbelloof. Ook komen er veel paddenstoelen voor. Op de takken en stammen van
oude beuken groeit de tere porseleinzwam
met zijn bolvormige hoed. Bij de lariksen is
de zeldzamer wordende holsteelboleet te
vinden. In het Orderbos groeit wintereikenhakhout en het beschermde kussentjesmos.
In de wat vochtiger delen van het bos komt
het zeldzame zevenster voor. Met zijn witte
stervormige bloem is dit bijzondere plantje
een mooie verschijning.
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Half open landschap / © D.J. Bergsma, commons.wikimedia.org

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 Hoog Soeren
Hoog Soeren heeft net als Wiesel en Radio
Kootwijk een beschermd dorpsgezicht.
Hoog Soeren is hierbij uniek omdat je de
ontwikkelingsgeschiedenis terug ziet in de
wijken en nederzettingen. De geschiedenis
gaat helemaal terug tot in de prehistorie. Dit
is te zien aan de grafheuvels. Dit gebied was
ook gunstig om te wonen omdat het op de
Veluwse stuwwal ligt. De naam van dit dorp
wordt voor het eerst genoemd in 815 als
vestigingsplaats in een oorkonde.
De Oranjes hebben ook altijd een grote rol in
het gebied rondom Hoog Soeren gespeeld.
In 1677 kreeg Stadhouder Willem III het jachtrecht. Koning Lodewijk Napoleon bouwde
een waterput (de echoput) en koningin Wilhelmina zorgde er onder andere voor dat het
dorpje elektriciteit en een waterleiding kreeg.
Doordat de Oranjes stukken land bezaten in
deze streek kon het dorp nooit uitbreiden
omdat het middenin in deze gebieden lag,
het kroondomein genaamd. Rondom Hoog
Soeren zijn allemaal aarden wallen aangelegd

als bescherming tegen het wild.
Vóórdat Hoog Soeren een echte schoolmeester kreeg in 1870 deed dit gebouwtje
(Hoog Soeren 8) dienst als provisorisch
schoollokaal. Hier gaf ‘Vrouw De Graaf’, die
plaatselijk bekend stond als ‘wieze vrouwe’
kleine Hoog Soerenaartjes les in lezen,
rekenen, schrijven en breien. In ruil voor haar
lessen ontving ze dan een stuk turf of een
vetkaars. Koningin Sophie, de echtgenote van
Willem III, kwam hier graag op bezoek.
➐ Gedenkstenen Kruisjesdal
Begin april 1945 zijn in Apeldoorn en Harderwijk nog tientallen verzetsmensen gearresteerd door de steeds meer in paniek rakende
Duitsers. Er gold een order om zogenaamde
Todeskandidaten zonder vorm van proces
dood te schieten.
Zo zijn er op 12 april twaalf arrestanten met
onbekende bestemming afgevoerd vanuit
de Willem III-kazerne. De volgende dag
gebeurde hetzelfde met vier gevangenen die
opgesloten zaten in het hoofdkwartier van de
SD aan de Van Rhemenslaan in Apeldoorn.
Wekenlang bleef er onzekerheid over hun
lot, totdat na een zoekactie in de Soerense
bossen de executieplaats in het Kruisjesdal
werd gevonden.

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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