
Oranjefietsroute Rondje Binnenstad en Noord Apeldoorn 

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2018 thema In Europa 

 
De routebeschrijving is in het zwart weergegeven, de informatieve tekst ertussen in het 
oranje. Deze route bestaat uit een rondje in het stedelijk gebied van Apeldoorn (ca. 13 km) 
en kan verlengd worden met een route in het noordelijk buitengebied (totaal ca. 43 km). 
 
Let op! Deze route is niet bewegwijzerd, dus volg niet de ANWB-oranjeroutebordjes! 
 

 
Het stationsgebouw 

 

 
Aankomst van de koninklijke familie in Apeldoorn  (ansicht uit 1910) 

 
Ga vanuit het station in noordelijke richting centrum via het Stationsplein. 
 

Langs de door de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij geëxploiteerde lijnen in de eerste helft van 

de 19e eeuw verrezen talloze stations en halteplaatsen. Opvallend is dat deze gebouwen in de meeste 

gevallen als individuele ontwerpen tot stand zijn gekomen en dat, anders dan de andere maatschappijen, 

nauwelijks gebruik werd gemaakt van standaardontwerpen, die voor verschillende stations werden 

benut. Helaas is in de meeste gevallen niet bekend, welke ontwerpers verantwoordelijk waren voor de 

stations-ontwerpen. 

Het station van Apeldoorn, uit 1875, is één van die individuele ontwerpen, al vertoont het gebouw wel 

verwantschap met enkele andere stationsgebouwen van de HSM, zoals bijvoorbeeld het station in 

Barneveld. Een gebruikelijk motief is het hoge middendeel, geflankeerd door lage vleugels. Het gebouw 

onderging in de loop der jaren vele veranderingen.  

Op 13 mei 1876 stoomde de eerste trein Apeldoorn binnen. Een dubbel feestelijke dag in Apeldoorn, 

want ook het Oranjepark werd in gebruik genomen in aanwezigheid van Koning Willem III.  

Op het stationsplein kom je langs De Kus. 
 
“Ze kussen elkaar, maar soms ook niet, dan tekenen zich abstracte lijnen af tegen de hemel”. 
De monumentale nieuwe Naald, een huwelijksgeschenk van de Apeldoornse bevolking aan kroonprins 
Willem Alexander en prinses Maxima, staat te pronken op het Stationsplein. De 17 meter hoge sculptuur, 
ontworpen door Jeroen Henneman (Haarlem,1942) in 2007 is een hedendaagse variant op de klassieke 

https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/binnenstad/stationsplein/


obelisk. De opdracht is geïnspireerd op de Naald van Gerrit de Zeeuw en Pieter Puype die in 1901 door 
de bewoners aan koningin Wilhelmina en prins Hendrik werd aangeboden. 

Henneman maakte zijn ultieme Kus, een ruimtelijke tekening van roestvrij staal. Elegant slingert de 
slanke toren zich omhoog, om te eindigen in een omhelzing in de lucht. Een symbool voor de liefde en 
daarmee een prachtig gedenkteken voor het prinselijk paar. 

Geplaatst naast het station, middenin de drukte van het dagelijkse bestaan, is het beeld inmiddels een 
meeting point geworden. De natuurstenen sokkel functioneert als bank.  

 

Ga richting centrum via de Stationsstraat. 
Hier ga je twee keer door verkeerslichten. Na het tweede verkeerslicht neem je de tweede 
straat links langs het Marktplein. 
Aan het einde van het Marktplein, ga je (lopend!) links langs het oude Raadhuis naar het 
Raadhuisplein. Aan het eind van het plein langs de Hoofdstraat vind je het standbeeld van 
Koning Willem I. In de bestrating zijn de contouren van de oude Mariakerk opgenomen. 
Naast het Café de Paris is de ingang van de Prinsengang. 
 

 

Monument Koning Willem I, Mariakerk en Prinsengang 
 

In 1913 herdacht Nederland honderd jaar onafhankelijkheid.  
Uit dank voor wat de teruggekeerde erfprins, Koning Willem I,  
voor Apeldoorn heeft betekend, besloot het 'Comité voor het  
blijvend gedenkteeken 1813-1913' tot de oprichting van een  
monument voor de Koning, een geschenk van de Apeldoornse  
burgerij aan de gemeente. Het monument werd op 2 september  
1913 op het Raadhuisplein onthuld door de burgemeester 
(naam burgemeester vermelden?).  
Pieter Puype ontwierp het beeld. 
 
De Oude Mariakerk stond tot 1842 aan de Dorpstraat, het huidige  
Raadhuisplein, en was eeuwenlang het middelpunt van Apeldoorn.  
In 1842 werd de, inmiddels krakkemikkige, middeleeuwse kerk  
afgebroken om plaats te maken voor een marktplein en een  
stadhuis. Hierbij speelde ook mee dat Koning Willem I een nieuwe  
kerk aan de Loolaan wilde laten bouwen, zodat deze dichter bij  
Het Loo stond, waardoor de zondagse kerkgang niet meer zo ver  
was voor de koninklijke familie. 
 
Vrijwel onopvallend bevindt zich tussen Café de Paris en het etablisse- 
ment Jules Verne een smalle steeg die naast café Het Oude Huys aan de  
Deventerstraat uitkomt. De meeste mensen zullen er aan voorbijlopen  
en zich niet bewust zijn wat de veelzeggende naam 'Prinsengang'  
voor dit onooglijke steegje in feite betekent. Door de huidige steeg,  
in het verleden een pad over het hof van de kerk, liepen stadhouders  
en prinsessen als ze in Apeldoorn ter kerke gingen in wat toen de  
Mariakerk was. Loopt u er eens in, er hangt een informatiebordje in de steeg. 
 

Je vervolgt de weg weer terug langs het oude Raadhuis naar het Marktplein en slaat linksaf. 
Aan het eind van de weg rechtsaf de Deventerstraat op. Vrijwel direct hierna bij de T-splitsing 
linksaf de Kerklaan in. Hier neem je de tweede weg rechts, de Van der Houven van Oordtlaan 
langs het Oranjepark. 
 
 

https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/het-loo-en-kroondomeinen/de-naald/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/gerrit-de-zeeuw/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/pieter-puype/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/binnenstad/raadhuisplein/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/pieter-puype/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/binnenstad/raadhuisplein/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/binnenstad/oude-mariakerk/


 

 

Oranjepark 

 
Het Oranjepark is gelegen in het voor Apeldoorn belangrijke rijksmonumentale stadsgezicht De Parken. 
Het park is samen met de spoorlijn in 1876 in gebruik genomen in aanwezigheid van Koning Willem III. 
Samen met burgemeester Van Hasselt en andere hoogwaardigheidsbekleders trok het gezelschap na de 
opening van de spoorlijn naar het park in open koetsen over de nieuw aangelegde Stationsstraat. De 
Koning wandelde het park rond dat met zijn toestemming Oranjepark mocht heten en bewonderde de 
feestverlichting. De bevolking mocht ‘s avonds genieten van de feestverlichting en een spetterend 
vuurwerk. Voor het notabele gezelschap was er een feest op het paleis. 

 
Aan het eind van de weg linksaf de Regentesselaan volgen, langs het Park. Bij de bushalte 
rechtsaf, het Prins Hendrikplein op tot aan de Koninklijke Hoogere Burger School. 
 

HBS en boom Willem van Oranje 
 

 
 

De HBS, nu Koninklijke Scholengemeenschap, is een rijksmonument vanwege de in 1621 gegoten klok 
met een diameter van 43 cm (gescheurd) en voorzien van het opschrift: ME FECIT HENRICK 
WEGEWART DAVENTRIAE ANNO 1621 SOLI DEO GLORIA. De bouw van de school en een klein 
gymnastieklokaal valt samen met de aanleg van het Oranjepark. De architect is C.W.A. de Groot, 
opzichter van Gemeentewerken, die een neoclassicistisch gebouw ontwerpt. De grond aan de Vijverlaan 
(later de Jhr. Mr. G.W.  Molleruslaan) wordt gekocht van de projectontwikkelaar H.C. van der Houven van 
Oordt voor 2349 gulden. Aannemer C. Emming bouwt de school voor een bedrag van 49.999,99 gulden. 
De koning neemt dus 20% van de bouwkosten voor zijn rekening! 

Op 1 oktober 1877 wordt de school plechtig geopend in aanwezigheid van Koning Willem III en zijn broer 
prins Hendrik der Nederlanden, bijgenaamd 'de Zeevaarder'. De school heeft in 1876 al het predicaat 
'Koninklijk' gekregen (dus voor de bouw!) en mag de naam van de prins dragen: 'Koninklijke Hoogere 
Burgerschool Prins Hendrik der Nederlanden', een naam die tot op de huidige dag op de gevel staat. 

In 1933 ontwierp Pieter Puype het hekwerk voor de eik, die op het Prins Hendrikplein tegenover de 
Koninklijke HBS werd geplant ter herdenking van de 400e geboortedag van Willem van Oranje. De 
dochter van de toenmalige burgemeester Roosmale Nepveu viel deze eer te beurt. Puype ontwierp een 
compositie van zich herhalende 8-en, waarin de leeuw uit het wapen van Nassau en de jachthoorn uit het 
wapen van Oranje werden verwerkt. Twee van de hardstenen palen dragen de jaartallen 1533 en 1933.  
 

https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/de-parken,-indische-buurt-en-loolaan-noord/oranjepark/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/hendrik-christiaan-van-der-houven-van-oordt/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/hendrik-christiaan-van-der-houven-van-oordt/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/pieter-puype/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/de-parken,-indische-buurt-en-loolaan-noord/koninklijke-hbs/


Voor de school linksaf de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan in. Dan aan het eind rechtsaf de Mr. van 
Hasseltlaan in. Op de vijfsprong de tweede weg rechtsaf het Wilhelminapark volgen. 
 
 

Wilhelminapark 

 

Het rijksmonumentale Wilhelminapark is aangelegd in de destijds populaire Engelse landschapsstijl met 
een langgerekte gebogen vijverpartij met een rustiek houten bruggetje, lange gebogen paden en 
uitgestrekte grasvelden. De bomen, nu van een monumentale grootte, staan vrij of in kleine groepjes. 
Sommige bomen zijn minder algemeen voorkomende soorten als rode paardekastanje, suikeresdoorn, 
moerascypres, prieelberk, bruine beuk, etc. Verder zijn er in het park enige rododendrons te vinden. In 
het park staat een zitbank ter herinnering aan burgemeester Tutein Nolthenius en u treft er een 
lindeboom aan geplant op 31 augustus 1898 ter gelegenheid van de aanvaarding van het koningschap 
door Koningin Wilhelmina. Onder de boom ligt een oorkonde. Een duplicaat daarvan is te vinden in de 
CODA Museum collectie. Rondom de boom staat een hekwerk, gemaakt de smid C. van Ree.  

Aan het eind van de weg rechtsaf de Generaal van Heutszlaan in en meteen linksaf het 
Verzetsstrijderspark inslaan. 
 

Kwartjesfontein 
 

 
 
Op 31 augustus 1932 (Koninginnedag) werd de Kwartjesfontein, geplaatst in de vijver van het 
Oranjepark, onthuld door prinses Juliana. De fontein is bekostigd door bijdragen uit de Apeldoornse 
samenleving. Maar de motor was Jo Wegener, uitgever van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, die zijn 
lezers opriep tot een bescheiden bijdrage in de vorm van een kwartje, onder het motto "Een kwartje 
maakt u niet armer. Een fontein maakt Apeldoorn rijker". De fontein is ontworpen door Pieter Puype en 
werd uitgevoerd in Franse schelpsteen. 
 
Het park volgen over het bruggetje en dan op de kruising linksaf de Generaal Van Heutszlaan 
in. Op de splitsing van wegen de tweede weg rechtsaf de Anna Paulownalaan in. 
 

Anna Paulownalaan 

 
Op de hoek ziet u rond een Amerikaanse eik een hekwerk. De boom is geplant in verband met de 
terugkeer van prinses Juliana en Prins Bernhard in 1945 na de oorlog. Er ligt een koker in het plantgat. 
 

https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/de-parken,-indische-buurt-en-loolaan-noord/oranjepark/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/pieter-puype/


De weg volgen tot aan het Emmaplein. 
 

Emmaplein 

 
Op het plein, genoemd naar de Koningin-moeder-regentes Emma, vindt u de zogenoemde Wilhelmina-
fontein, geplaatst ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. De 
dichtregels zijn van toonkunstenaar Joh. Messchaert. De fontein is een geschenk van de Apeldoornse 
bevolking, gemaakt naar een ontwerp van J. Hooijer, de toenmalige adjunct-directeur van 
Gemeentewerken. Op 24 september 1938 werd de fontein onthuld door de toenmalige burgemeester 
Quarles van Ufford. Diezelfde dag was het feest in het dorp met een groot landspel op Marialust in 
aanwezigheid van de Koningin. 

Bij het Emmaplein rechts om het plein heen en dan de derde weg rechtsaf de Emmalaan 
volgen. Op de eerstvolgende kruising rechtdoor de Emmalaan volgen. Op de vijfsprong de 
tweede weg linksaf is de Koninginnelaan. 
Aan het einde bij de verkeerslichten rechtsaf voorlangs de Grote Kerk. 
 

Grote Kerk en Wilhelminabeeldje 

 
Door toedoen van onvoorzichtige loodgieters brandde de Grote Kerk, een Waterstaatskerk, die hier 
voorheen stond en bovendien een cadeau was geweest van Koning Willem I, in 1890 helemaal af. De 
loodgieters waren bezig met onderhoudswerkzaamheden, maar wilden een begrafenis van een kennis op 
de tegenover gelegen begraafplaats bijwonen. Ze lieten het toezicht over aan een leerling, die stiekem 
ook even naar de begrafenis ging kijken, waarna waarschijnlijk wat vonken en de harde wind hun werk 
deden. De kerk moest worden vervangen en er werd door de kerkvoogden een ontwerpwedstrijd 
uitgeschreven. Het project mocht niet meer dan 170.000 gulden kosten. Architect Jan Verheul won het 
pleit. Chris Wegerif mocht deze in de hoedanigheid van aannemer realiseren en Gerrit de Zeeuw was 
opzichter. Op 16 juli 1891 werd de eerste steen gelegd door Koningin Wilhelmina, onder het toeziend 
oog van Koningin-Regentes Emma. Bij de bouw werden er grote hoeveelheden bakstenen gebruikt van 
de afgebrande Nieuwe Kerk. In 1892 werd de kerk in gebruik genomen. 

 
Het standbeeld van Koningin Wihelmina voor de ingang van de Grote Kerk is gemaakt door de 
Apeldoornse kunstenares Greet Grottendieck op initiatief van de Rotaryclub Apeldoorn ter gelegenheid 
van de 100e inhuldigingsdatum van Koningin Wilhelmina, die had plaatsgevonden op 6 september 1898. 
Prinses Margriet onthulde het beeld op 5 september 1998. 

 
Dan rechtsaf de Loolaan volgen. Na de tweede weg rechts (de Kweekweg) vind je Loolaan 
26. 

Tandartspraktijk 
 
In de grote vrijstaande villa op Loolaan nummer 26, een gemeentelijk monument, met de karakteristieke 
witte pilasters, woonde de tandarts van Koningin Wilhelmina, de ‘tandenbeul’ noemde ze hem. Als zij 
kwam, werd de traploper van tandarts en kaakchirurg L.M. Willemse vervangen door een mooier 
exemplaar en in de gang stond dan een mooi boeket bloemen. Wilhelmina was een geregelde bezoekster 
van de praktijk. Haar voorliefde voor chocolademelk liet haar gebit niet onberoerd. De Koningin was 
bijzonder punctueel, afspraak was afspraak, en toen ze eens tien minuten te vroeg aan de Loolaan was – 
de tandarts zag haar voorbij fietsen – wachtte ze keurig buiten voor de deur. Toen tandarts Willemse 
daarover een opmerking maakte, zei ze: Neen, mijnheer Willemse, wij hadden een afspraak om acht uur, 
niet eerder en niet later’. Een andere mooie anekdote kennen de oudere Apeldoorners over de bezoeken 
van de Koningin aan de tandarts. Ze fietste altijd over de Loolaan aan de verkeerde kant van de straat. 
Dan hoefde ze niet twee keer over te steken. Op een dag riep een voorbijganger, die ze bijna omver 
reed:: “Heej, oald wief, köj nich oietkiek’n?, niet wetende wie die dame was die tegen het verkeer inreed. 
Wilhelmina kwam ontdaan bij de tandarts binnen: “Meneer Willemse, ik ben zeer ontstemd, een 
onderdaan zei net ‘oud’wijf’ tegen me”.  

https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/chris-wegerif/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/gerrit-de-zeeuw/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/de-parken,-indische-buurt-en-loolaan-noord/grote-kerk/


 
Hierna de Loolaan oversteken en linksaf de Heuvellaan in. De weg maakt een bocht naar 
links. Daarna rechtsaf de Heuvellaan vervolgen en meteen rechtsaf de stoep op en het 
bospad inslaan. Op het bospad op de splitsing rechts aanhouden langs de grafheuvels. 
 

Spainkbos 
 

 
 

In het Spainkbos, vlak bij de Loolaan, liggen in totaal vier grafheuvels. De hoogste grafheuvel is 
jarenlang gebruikt door kinderen met crossfietsen. Ter bescherming is er inmiddels een laag hekje 
omheen gezet en ook is er een zogenoemd kennisbankje geplaatst, waarop informatie wordt gegeven 
over de grafheuvels. De heuvel stamt waarschijnlijk uit de Vroege Bronstijd en is ongeveer 4000 jaar 
geleden opgeworpen. 
 

Door het klaphek van de hondenuitlaatplaats een pad volgen. Aan het einde van het pad weer 
rechtsaf de verharde weg op. Dit is de Bosweg. Steek de Loolaan weer over en vervolg uw 
weg linksaf op het fietspad. 
Aan de linkerkant passeren we nummer 67, de Koningsschool en nummer 71. 
 

Loolaan 67, 69 en 71 

 
Op de hoek van de Koningin Hortenselaan, waar nu Monuta Uitvaartzorg is gevestigd, woonde vanaf 
1846 dokter J. Reiche, de eerste in 1825 benoemde hofmedicus. Reiche was benoemd op grond van een 
advies van een commissie uit 1818: Koning Willem I zou er verstandig aan doen een eigen geneesheer 
aan te stellen. Er was tot die tijd met dokter Walter maar één dokter in het dorp. Apeldoorn was blij met 
Reiche, want hij had ook een verloskundige bevoegdheid. Hij was overigens al wel bekend op Het Loo, 
vanwege zijn vervanging van de chirurgijn die op last van Koning Lodewijk Napoleon de medische 
verzorging van de omwonenden had. 

Op 3 mei 1852 werd aan de Loolaan de Koningsschool geopend. Deze school was een initiatief van 
Koning Willem III, die zich stoorde aan het zeer slechte kwaliteitsniveau van het onderwijs in de 
omgeving van Het Loo. Hij besloot een school te stichten waar onderricht in 'ambachten' zou worden 
gegeven. Landbouw behoorde daar volgens de Koning ook bij, dus werd er in 1851 in Engeland een 
uitgebreide collectie gereedschappen en werktuigen besteld. Op aanraden van een adviescommissie 
werd het plan echter bijgesteld en werd het een gewone lagere school met als extraatje de 
keuzemogelijkheid voor diverse handvaardigheden. De school was in de eerste plaats bedoeld voor de 
'zonen van het personeel van Zijne Majesteit', maar voor zover er plaats was, werden ook anderen 
toegelaten. Voor het eerste schooljaar meldden zich 119 leerlingen. Tot hoofd der school werd benoemd, 
meester Neelmeyer uit Barneveld, die maar liefst 41 jaar die functie vervulde. In 1958 werd de school, na 



106 jaar dienst te hebben gedaan, opgeheven. In het achtergebleven lege schoolgebouw startte in 1960, 
met 43 leerlingen uit de wijde omgeving, het eerste cursusjaar van de lagere Bosbouw Technische 
School (BTS). Het gebouw verkeerde echter in erbarmelijke staat, zodat het, na plaatsing van tijdelijke 
noodlokalen, werd afgebroken en in 1970 vervangen door een nieuw schoolgebouw. In 1990 ging de BTS 
op in Opleidingscentrum 't Vanck, dat in 1997 opging in Helicon-Opleidingen. Op dit moment staat het 
schoolgebouw in de verkoop vanwege de verhuizing van Helicon-opleidingen naar Velp. Twee 
monumentale kunstwerken van K. Hachenius sieren het interieur van de school. 

 

Dit huis aan de Loolaan is in opdracht van genees-, heel- en verloskundige Hendrikus Wiggers gebouwd 
voor duizend gulden. Wiggers kwam uit Voorst naar Apeldoorn en vestigde zich eerst in 1868 op het 
adres Loolaan 83. Toen in 1902 de heer en mevrouw Wiggers waren overleden, kocht dokter Leendert 
Pot het huis voor 6200 gulden op een veiling. Pot werd in 1892 gemeente- en in 1896 hofarts als opvolger 
van dokter Vlaanderen. Hij dreef aan huis een sanatorium voor lijders aan bloedarmoede en malaria. 
huis.  

Aan het eind van de Loolaan slaan we bij de verkeerslichten rechtsaf de Zwolseweg op. 
 

Dan gaan we bij de verkeerslichten linksaf de Loseweg in. 
Daar passeren we huis nummer 168. 
 

Loseweg 168 

 
Het huis op Loseweg 168, Huis op het Loo genaamd, is rond 1850 gebouwd in opdracht van koning 
Willem III als huisvesting voor pensionaires, meisjes die een muziekopleiding volgden in Apeldoorn en 
in ruil voor de huisvesting op Het Loo uitvoeringen gaven. Architect was wellicht de 'architect der 
Koninklijke Paleizen' Henri Camp (1821-1875). In 1927 is rechts achter in de tuin een laboratorium annex 
garage gebouwd in opdracht van prof. J. Hüdig uit Wageningen. Hüdig deed in het laboratorium 
onderzoek naar de aardappelziekte. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was het huis in gebruik als 
kazerne van de Koninklijke Marechaussee. 

Na de bocht zien we aan de linkerkant Bilderberg Hotel De Keizerskroon en het 
Prinsesjeshof. 
 
 
 
 
 
 
 



Keizerskroon en Prinsesjeshof 
 

 
 
Het eigentijdse Bilderberg Hotel De Keizerskroon zou men niet direct verwachten in een Open 
Monumentenprogramma. Dat wordt wellicht anders, wanneer men zich realiseert waaraan de naam van 
dit hotel is ontleend. Hiervoor moeten we 300 jaar terug, naar het jaar 1717. Dat jaar logeerde de 
Russische tsaar Peter de Grote in de toenmalige herberg van Kees Kol die op dezelfde plek stond als het 
huidige hotel. In dit buurtschap werd in 1685 het Jachthuis van Stadhouder Willem III gebouwd dat we 
tegenwoordig kennen als Paleis Het Loo. Tsaar Peter de Grote bezocht in 1717 prinses Maria Louisa van 
Hessen Kassel, de weduwe van Johan Willem Friso van Oranje-Nassau, erfgenaam van Willem III. De 
tsaar reisde incognito en logeerde daarom in de naast het paleis gelegen herberg van Kees Kol. 
Vanwege het verblijf van deze speciale gast werd de herberg omgedoopt in ‘De Keizerskroon’, 
verwijzend naar de Russische kroon. 
 
Het voorname huis met de naam Prinsesjeshof  is rond 1860 gebouwd. Wegens de naam en de nabijheid 
van het koninklijk paleis Het Loo, bestaat het idee dat het pand werd gebouwd als gastenverblijf van Het 
Loo, hetgeen niet erg waarschijnlijk lijkt omdat Het Loo hiervoor zelf toch meer dan voldoende ruimte 
bood. Qua architectuur is er echter niets dat dit idee bevestigt, dus mogelijk betreft het slechts een mythe. 
Het is echter niet onwaarschijnlijk dat er een relatie was met het hof (mogelijk woonde er iemand uit de 
hogere kringen van het personeel).  
 

Bij De Keizerskroon keren we om en gaan de Loseweg weer terug. Aan het eind van de weg 
gaan we rechtsaf de Zwolseweg op. Daar passeren we Zwolseweg 3 

 

Zwolseweg 3 

 
Zwolseweg 3 is eveneens een rijksmonumentale villa. Het huis is in 1905 gebouwd als woonhuis voor de 
toenmalige particulier secretaris van koningin Wilhelmina, Baron van Geen en later Thijs Booij. De 
architect is niet bekend. Op basis van de architectuur en de detaillering zou het ontwerp kunnen worden 
toegeschreven aan de Apeldoornse architect Andries van Driesum (1868-1925). Het gebouw is 
ontworpen onder invloed van de Art Nouveau en de Vakwerkstijl. Het pand is gelegen in een ruim 
opgezette tuin met oude bomen en momenteel in gebruik als kantoor voor het Kroondomein. 

 
We vervolgen de weg en komen langs Het Kleine Loo en dan de Naald en de Koningslinde. 
 
 
 
 

 



Kleine Loo, Naald en Koningslinde 
 

 
 

Heel Apeldoorn liep er voor uit: de onthulling van de Naald, op 9 maart 1901. Het was dan ook een 
cadeau van de inwoners van het dorp aan het bruidspaar Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. En 
tegelijkertijd, zoals op het bronzen plaket op de Naald staat te lezen, een eerbetoon aan ZM koning 
Willem III en HM Koningin Emma: "Als een dankbare hulde aan de doorluchtige ouders van Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina". Daarom ook staan hun portretten 'en profil' afgebeeld in twee 
medaillons. De Naald, een idee van de toenmalige burgemeester Tutein Nolthenius, is 17 meter hoog. Hij 
doet denken aan de Egyptische Obelisken, die in het Romeinse Rijk zo populair waren om belangrijke 
punten in de stad mee te markeren. Je zag ze tenslotte van veraf al staan. De Naald werd ontworpen 
door gemeente-architect Gerrit de Zeeuw. De plaquettes zijn van de hand van Pieter Puype. In maart 
volgend jaar zullen de paaltjes van De Naald weer worden bekroond met kroontjes zoals die er vroeger 
ook op zaten. 

Het Kleine Loo is in 1829/1830 gebouwd voor de kamerheer die namens de Koning of Koningin was 
belast met het toezicht over Het Loo. Nu is het de dienstwoning van de directeur van Nationaal Museum 
Paleis Het Loo. Het ontwerp is van Hendrik Jan Lijsen, die op Het Loo woonde en opzichter was van de 
koninklijke paleizen in de Noordelijke Nederlanden. 

 

 
Links van de Naald is ter gelegenheid van de aanvaarding van de regering door Koning Willem 
Alexander een Koningslinde geplant. Het hekwerk is ontworpen door de Apeldoornse kunstenares 
Margot Berkman.   

 
Bij de verkeerslichten gaan we rechtsaf de Amersfoortseweg op. Hier nemen we de ingang 
naar het Paleis Het Loo en het Paleispark. 
Hier kunt U eventueel de fiets stallen en het Paleispark en/of de Koninklijk stallen bezoeken. 
 

https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/henri-paul-jules-tutein-nolthenius/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/gerrit-de-zeeuw/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/apeldoorners/pieter-puype/


Paleispark en Paleis Het Loo 
 

 
 
In 1684 kocht stadhouder Willem III Het Oude Loo en de grond daaromheen voor de aanleg van een 
nieuw jachtslot. Dit terrein lag buiten het toen nog kleine dorp Apeldoorn. 
In 1686 was het paleis gereed. In 1694 werd het paleis uitgebreid. Paleis Het Loo is gebouwd in de 
classicistische stijl, de meest gebruikte bouwstijl in de 17e eeuw. De voor- en achtergevels zijn volledig 
symmetrisch. Het paleis bestaat uit een hoofdgebouw met daarnaast vier paviljoens. In het hoofdgebouw 
en de paviljoens waren de woonverblijven. De twee zijvleugels waren voor de stallen en voor het 
personeel. Aan het eind begin van de 19e eeuw werd het paleis wit gepleisterd. Veel oudere Apeldoorners 
zullen zich 'Het witte Loo' nog kunnen herinneren. 
Tot en met 1975 gebruikten de Oranjes Paleis Het Loo als zomerpaleis. 
Daarna werd het paleis grondig gerestaureerd. De pleisterlaag werd verwijderd, zodat de rode bakstenen 
nu weer te zien zijn. Sinds 1984 is het paleis een museum. Bezoekers krijgen in het paleis een indruk van 
drie eeuwen bewoning door de Oranjes. Er zijn vertrekken uit de 17e tot en met de 20e eeuw te zien. 
Bezoekers zien vertrekken uit verschillende stijlperiodes, zoals barok, rococo, empire en romantiek. 
Paleis Het Loo is een rijksmonument. Momenteel is het paleis gesloten voor publiek in verband met een 
grootscheepse uitbreiding. U kunt wel de Koninklijke stallen bezoeken waarin tentoonstellingen worden 
gehouden en ook kunt u in de tuin wandelen of in het paleispark. 
 
We gaan terug naar de Amersfoortseweg. 
Hier steken we de weg over en slaan linksaf. We zien meteen Amersfoortseweg 1 liggen. 
 

Amersfoortseweg 1 

 
Het huis is gebouwd in 1906 als dienstwoning voor de opperhoutvester van Het Loo en min of meer ter 
ere van Prins Hendrik, hertog van Mecklenburg-Schwerin, vanwege de vakwerkstijl die veel is toegepast 
in het hertogdom Mecklenburg. Hier kwamen de bosarbeiders hun loon halen. De woning is opgetrokken 
in chaletstijl met interieuronderdelen in strakke Art Nouveau.  

 
Op dit punt splitsen de routes zich. Het stedelijk rondje gaat via de Koning 
Lodewijklaan terug naar het station. Voor de aansluitende noordelijke ronde in het 
buitengebied: volg de volgende aanwijzing in rood. 
 
Steek bij de verkeerslichten de Jachtlaan over en ga rechtsaf de Koning Lodewijklaan in. 
U komt langs het Monument ter herinnering aan 30 april 2009. 
 

 

https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/bijzondere-plaatsen/het-loo-en-kroondomeinen/kasteel-het-oude-loo/
https://www.geheugenvanapeldoorn.nl/rijksmonumenten/het-loo-en-kroondomeinen/paleis-het-loo/


Monument 30 april 2009 
 
Het ontwerp van glaskunstenaar Menno Jonker is een artistieke vertaling van een doos met ballonnen, 
die volgens de kunstenaar symbool staan voor kwetsbaarheid, feest én rouw. De zeven witte ballonnen 
herdenken de doden. Het monument is vervaardigd ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het 
drama bij De Naald op Koninginnedag 2009.  

De Koning Lodewijklaan was vroeger het spoorlijntje van het station in Apeldoorn naar Paleis 
Het Loo. 
 

Koninklijke spoorlijn 
 

 

 
 
Koning Willem III, die in 1849 zijn vader was opgevolgd, en graag op het Loo kwam, wilde graag 
meebetalen aan de kosten voor de aanleg van de Oosterspoorlijn, maar dan moest het spoor wel langs 
Het Loo lopen. Uiteindelijk kwam er een compromis. De spoorlijn kwam er, maar dan langs de zuidkant 
van het dorp, de Koning kreeg zijn eigen aftakking naar het Paleis. 

 

 
We volgen deze weg en kruisen verschillende wegen, De naam gaat over in Prinses 
Beatrixlaan waarna we op de Prins Willem Alexanderlaan komen. Een drukke weg met 
fietspaden. We steken over en slaan linksaf om deze weg te volgen. 
Vóór de derde weg rechts (Waterloseweg) zien we een boom met steen, dit is de ook een 
Koningslinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koningslinde 
 

 
 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013 is deze Koningslinde 
geplant op de hoek van de Prins Willem Alexanderlaan en de Waterloseweg. 

 

We vervolgen de Prins Willem Alexanderlaan en steken over bij de verkeerslichten. 
Bij de volgende verkeerslichten gaan we rechtsaf de Kalverstraat in. 
Op de kruising gaan we rechtsaf de Hoofdstraat in en volgen deze zodat we weer op het 
beginpunt bij het station uitkomen. 
 

Einde stedelijk rondje. 
 
 
Vervolg fietsronde in het noordelijk buitengebied van Apeldoorn 

 
Vlak voor de verkeerslichten gaan we scherp rechtsaf het onverharde bospad in, de 
Valkenberglaan. Het eerste stuk is onverhard en kan soms slecht te berijden zijn door mul 
zand of modder. Dan even een klein stukje lopen. De weg wordt verhard en kruist meerdere 
wegen.  
Op de kruising bij de Soerenseweg lijkt er een eind aan de Valkenberglaan te komen, maar 
als je de Soerenseweg oversteekt, dan meteen rechtsaf het parallelpaadje langs de weg 
volgen. Dan direct linksaf het onverharde pad in. Je volgt dan de oude Valkenberglaan, die nu 
Magnolialaan heet. De weg wordt verhard en aan het eind op de T-splitsing moet je rechtsaf 
de Jasmijnlaan in. 
Op de T-splitsing kun je het bospad dat rechtdoor gaat oplopen dan kom je op de Valkenberg 
uit. 
 

Valkenberg 

 
De Valkenberg, in de 17e en 18e eeuw nog Galgenberg genoemd en ook die functie aangevend, is een 
restant uit de laatste ijstijd en bestaat grotendeels uit keileem. Later is de naam veranderd in het wat 
vriendelijker Valkenberg omdat op dit terrein door het stadhouderlijk hof valkenjachten werden 
gehouden. De bomen waren destijds nog niet zo hoog als ze nu zijn, dus u kunt zich voorstellen dat deze 
plek destijds niet alleen een baken was, maar er ook een prachtig uitzicht was.  
 



Aan het einde van de Jasmijnlaan ga je linksaf de Soerenseweg op. De J.C. Wilslaan 
oversteken en de weg volgen tot vlak voor de bebouwde kom van Hoog Soeren. Hier ga je 
rechtsaf de Kampsteeg in. Dan linksaf de eerste onverharde weg in. 
Aan de rechterkant vind je het Zusterhuis. 
 

Zusterhuis 

 
Het voormalige zusterhuis Hoog Soeren 111 is gebouwd in de late 19e eeuw en werd neergezet als 

eenvoudige woning met aan de achterzijde een stal. Vanaf 1920 tot ca. 1970 fungeerde het pand als 

zusterhuis. Deze functie is terug te voeren op een initiatief van koningin Wilhelmina die in 1920 ten 

behoeve van het personeel van de Kroondomeinen een wijkverpleegster liet aanstellen. De koningin was 

zelf aanwezig bij de opening van het zusterhuis. De zuster was van grote betekenis voor Hoog Soeren 

maar ook voor overige plaatsen zoals Uddel, Gortel en Elspeet. De voor haar typerende taken waren het 

verzorgen van ouderen, zieken en kraamvrouwen, alsmede het organiseren van cursussen over hygiëne of 

huishouden. Bovendien verrichtte de wijkzuster verenigingswerk. Dit verenigingswerk bestond 

bijvoorbeeld uit de kinderclub of de grote meisjesclub. Dergelijke clubs richtten zich op allerlei activiteiten 

zoals knutselen, spelletjes doen en gezamenlijk Sinterklaas en Kerstmis vieren. Ook de afdeling Hoog 

Soeren van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen had haar domicilie in het zusterhuis en 

organiseerde onder meer lezingen over tal van onderwerpen. De activiteiten van de Soerense wijkzuster 

bleven een rol spelen tot omstreeks 1970. Daarna werd de functie van het zusterhuis opgeheven en werd 

het pand een woonhuis voor de voormalige wijkverpleegster.   

 

Dan ga je de eerste weg (onverhard) linksaf. Aan de linkerkant vind je de oude waterput. 
 

Waterput 
 

 
 
De put is gegraven in opdracht van Koning Willem III en verschafte de bewoners, voordat de waterleiding 
werd aangelegd, het nodige drinkwater.  
 
 

Aan het einde  van de weg op de linkerhoek staat Hoog Soeren nummer 8 het oude schooltje. 
Aan het eind van de weg ga je rechtsaf de verharde weg op. 
 
 



Schooltje 

 
Oorspronkelijk was dit een land- en bosarbeidershuisje, dat in 1849 met toestemming van Koningin 
Sophie voor vouw ??? De Graaf werd gebouwd. Zij werd de ‘wieze vrouw’ genoemd. Voordat in januari 
1870 een officiële schoolmeester werd aangesteld, gaf zij daar een aantal Soerense kinderen les in 
rekenen, lezen en schrijven. Tegen een meegebrachte vetkaars en turf waren de kinderen welkom. 
Daarom wordt dit huisjes wel het oudste schooltje van Hoog Soeren  genoemd. In 1870 toen het dorp ca. 
40 kinderen in de lagere schoolleeftijd rijk was, opende een officiële school haar deuren. Dit gebouwtje 
werd in 1916 vervangen door de ‘dubbele klas’ op nummer 2. De school werd voor de leefgemeenschap 
van Hoog Soeren een centraal ontmoetingspunt. Precies een eeuw na de aanstelling van de eerste 
schoolmeester werd het schooltje op nr. 2 gesloten, omdat voor de instandhouding ervan het 
leerlingenaantal van 21 te gering was. Dit was een ingrijpende gebeurtenis voor de hele gemeenschap. 
 
 

Dan ga je de eerste onverharde weg rechtsaf met aan de linkerkant de Wilhelminalinde. 
Op de T-splitsing ga je naar links en je komt langs het kapelletje van Hoog Soeren. 
 

Kapelletje 

 
Aanvankelijk moesten de Soerenaren helemaal te voet naar Apeldoorn ‘ter karke’. Vanaf de tweede helft 
van de 19e eeuw werden echter op doordeweekse dagen in Hoog Soeren bijbellezingen gehouden in een 
kamer van het Jachthuis. Vanaf 1892 werden in een woning, die verbouwd wat tot zaaltje, om de twee 
weken godsdienstoefeningen gehouden. Bij stormachtig weer durfden de gelovigen er echter niet in 
vanwege instortingsgevaar. Deze woning werd in 1904 gesloopt en in hetzelfde jaar werd op die plek het 
witte kerkje gebouwd, nog zonder consistoriekamer voor de vergaderingen van de kerkeraad.  
 

Aan het eind van het pad ga je linksaf bij het Standbeeld Paula in haar kamerjas. 
Op de splitsing houd je links aan richting het Jachthuis. 
 

Jachthuis 
 

 
 
Het Jachthuis wordt al genoemd ten tijde van de Koning-stadhouder Willem III, die in deze hoeve een 
jachtvertrek had. Hij jaagde bij Hoog Soeren, aanvankelijk vanuit zijn hof te Dieren. In 1687 werd hij 
erfgenaam van de bossen in ‘Hooghe Soer’, dat eeuwen daarna een van de meest geliefde jachtterreinen 
van de Oranjes was. Tegenwoordig is het Jachthuis een restaurant. 
 

Bij het Jachthuis rechts de verharde weg op, dit is de Pomphulweg richting Assel. 
Na het begin van het fietspad ligt een wildrooster, en daarna heb je een bospad rechtsaf wat 
je kunt aflopen naar Pomphul. 



 

Pomphul 
 

 
 

Vanaf het fietspad loopt een voetpad naar Pomphul. Bij het poeltje stond vroeger de “Koninginnebank’, 
het bankje van Koningin Sophie, de eerste echtegenote van Koning Willem III. Hare Majesteit genoot hier 
van het fraaie uitzicht. Dit rustieke bankje van boomstammetjes werd omstreeks 1862 door boswachters 
voor haar gemaakt. 
Rond 1800 werd in het dal van Pomphul een pomp geslagen. Stonden de regentonnen en de putten voor 
gemeenschappelijk gebruik in Hoog Soeren droog, dan moesten de dorpelingen met een ton op een 
kruiwagen water gaan halen bij Pomphul. De tocht weer omhoog was een zware klus. In heel droge 
zomers was men aangewezen op de Waschfles, de heideplas halverwege Hoog Soeren en Assel. Terwijl 
de inwoners van Hoog Soeren worstelden met watergebrek liep er sinds de 17e eeuw een waterleiding 
van loden, houten en aardewerken buizen vanaf Pomphul naar Het Loo om de Koningsfontein te laten 
spuiten. Op initiatief van Koningin Wilhelmina werd er uiteindelijk in Hoog Soeren een waterleiding 
aangelegd. Tijdens de feestelijke opening op 12 november 1927 werd in haar aanwezigheid het 
Tonnetjesfeest gevierd. De Veluwse liedjeszanger Jan van Riemsdijk zong een speciaal waterlied met als 
refrein: 
Hoog Soeren hef water! 
De tunnechies heb noe edaon. 
Et water spuit uut de krane 
En de pompe kan stille staon! 
 
Het fietspad vervolgen naar Assel (knooppuntroute 38). 
 

Halte Assel 
 

 



 
Bij Halte Assel, nu een geliefde toeristische horeca-uitspanning, stond vroeger een stationnetje, waar 
alleen gestopt werd op verzoek. Koning Willem III maakte hier regelmatig gebruik van om daarna met zijn 
gevolg verder te reizen per koets over de Asselse heide naar Het Aardhuis, zijn jachtchalet. Van 1919 tot 
1924 liep vanuit Halte Assel ook een smalspoorlijn naar de plaats waar Radio Kootwijk gebouwd werd. 
 

Bij Halte Assel ga je rechtsaf knooppuntroute 62 richting Nieuw Milligen. 
Je komt langs een huifkarverhuurbedrijf en gaat daarna de bos in. 
Bij scherpe bocht naar links en bankje en paddenstoel ga je rechtdoor (dus niet 
knooppuntroute 62) de Rode Weg op. Dit fietspad is op sommige stukken wat slechter. 
Aan het eind van het fietspad ga je rechtsaf het fietspad langs de Amersfoortseweg 
vervolgen. 
Na een lange klim passeer je de zijweg naar Uddel. Hierna kom je langs een bushalte. 
Daarna is er een onverharde weg naar links naar het Aardhuis. 
 

Het Aardhuis 
 

 
 
Het Aardhuis is gebouwd naar ontwerp van H.F.G.N. Camp, architect van Z.M. de Koning, op de 
Aardmansberg, bijna het hoogste punt op de Veluwe. Toen nog niet omringd door hoge bomen bood het 
huis een weidse blik op de schoonheid van de Veluwe. Om het jachthuis van water te voorzien moest er 
een waterput van bijna 80 meter diep gegraven worden. Deze put is te vinden bij de boswachterswoning. 
Koning Willem III mocht graag jagen in de omgeving van het Aardhuis, maar vooral had hij, met zijn 
bijzondere belangstelling voor het militaire bdrijf, hier een uniek uitzicht op de legertroepen van het 
nabijgelegen Kamp Milligen, Jarenlang was het Aarduis een Wildmuseum. Op zondag 29 oktober 2017 
sloot het museum zijn deuren. Eigenaar Kroondomein Het Loo gaat het pand inzetten als 
bezoekerscentrum.  
 

Na het Aardhuis terug naar de Amersfoortseweg en deze vervolgen. Na een tijdje passeer je 
rechts de weg Kampsteeg. Daarna verschijnt aan de linkerkant van de weg de Echoput. 
 
 
 
 
 
 

 



Echoput 

 
 
De Echoput (rijksmonument) is in 1809 gegraven als drinkwatervoorziening voor 
de paarden van de postkoets Amsterdam-Berlijn. Jarenlang was de Echoput een toeristische trekpleister 
en menig schoolreisje ging hier dan ook naartoe. De Spiegel van 1959 meldde dat circa 60.000 mensen 
jaarlijks in het donkere gat staren en dat in de dertiger jaren onder meer wapens, hoedenspelden, 
verlovingsringen, vulpennen en brillen naar boven zijn gekomen. Het monument is sinds 1977 gesloten 
voor publiek en is uitsluitend bij bijzondere gelegenheden, zoals de Open Monumentendagen te 
bezichtigen. 
 

Na de Echoput de Amersfoortseweg vervolgen. Hierna de eerste weg linksaf het kroondomein 
in. Dit is bij knooppunt 9 en je gaat richting knooppuntroute 8. 
Bij de splitsing en knooppunt 8 ga je rechtsaf richting Apeldoorn en knooppuntroute 26. 
Dit is een grindweg en heet de Wiesselseweg. 
Na ongeveer 370 meter ga je scherp linksaf een smal bospad in. 
Na ongeveer 130 meter ga je rechtsaf een nog smaller bospad in. 
Na 50 meter zie je de Boomstronkenkathedraal. 
 

Boomstronkenkathedraal 
 
Op ongeveer 300 meter ten westen van het kruispunt Wieselseweg-Elspetergrindweg, is een kunstwerk 
van Marinus Boezem te vinden: De Kathedraal. Koningin Beatrix schonk dit kunstwerk ter gelegenheid 
van haar 60e verjaardag aan het Kroondomein om de verbondenheid van de Oranjes met dit unieke 
gebied te onderstrepen. Het kunstwerk bestaat uit 40 bronzen boomstronken van ongeveer een meter 
hoog. Deze boomstronken markeren de plattegrond van Notre Dame in Reims. Het zijn statische beelden 
die de veranderlijke gestalte van bomen en planten in de omgeving alleen maar benadrukt. Hierdoor zijn 
kunst en natuur - net als in een gotische kathedraal - voor altijd met elkaar verbonden. 
 

Na de Boomstronkenkathedraal ga je terug naar de grindweg (Wiesselseweg) en vervolg je je 
weg richting Apeldoorn. Na ongeveer 1200 meter ga je linksaf het derde bospad in.  
Hier staat aan de rechterkant op de hoek een lage stenen paal met de letter C. 
Na zo'n 140 meter zie je links aan een pad het met hei bedekte hutje waar Koningin 
Wilhelmina graag zat te schilderen. 
 

Foto Schildershutje Koningin Wilhelmina 
 

Dan terug naar de grindweg (Wiesselseweg) en deze 
vervolgen richting Apeldoorn. 
Aan het eind van de grindweg komen we langs een 
boswachterswoning en over een wildrooster. Daarna gaat de 
weg over in een verharde weg met fietspad. Dit volgen we.  



 
Dan nemen we de eerste weg linksaf, de Wieselse Kampweg. Dan meteen de eerste weg 
rechtsaf op splitsing, dit blijft de Wieselse Kampweg. 
Na een gewone kruising komen we aan een drukke voorrangsweg, de Zwolseweg. Deze 
steken we over, de Papegaaiweg in. Dan kruisen we de Oude Zwolseweg en gaan na zo’n 
170 meter rechtsaf het fietspad op. Aan de linkerkant ligt het Oranjebos. 
 

Oranjebos 
 
Vanaf het eind van de 19e eeuw werden bij bijzondere en belangrijke koninklijke gebeurtenissen 
herinneringsbomen geplant. Voor de eerste keer gebeurde dat bij de inhuldiging van Koningin 
Wilhelmina. Om die traditie voort te zetten zijn er in 2013 op diverse plaatsen koningslindes geplant ter 
gelegenheid van de troonsaanvaarding door Koning Willem Alexander. De viering van 200 jaar Koninkrijk 
in 2013/2014 bracht de dorpsraad in Wenum Wiesel, in samenspraak met de oranjevereniging,  op het 
idee om in de buurtschap een herdenkingslinde te planten. Historisch gezien is Wenum Wiesel sterk 
verbonden met het Oranjehuis. Uiteindelijk is het een compleet Oranjebos geworden: vijf koningslindes 
symboliserend de Koning, de Koningin en hun drie dochters. 

 
Het fietspad dat we volgen was vroeger het oude treintracé van Apeldoorn naar Hattem 

We volgen dit richting Apeldoorn en kruisen verschillende wegen. 
Bij de drukke voorrangsweg (Anklaarseweg) gaan we linksaf. 
Dan de eerste weg rechtsaf de Koninginnelaan in. 
We volgen deze enige tijd, gaan rechtdoor bij de verkeerslichten en langs de winkels. 
Op een vijfsprong gaan we linksaf de Regentesselaan in. Deze weg volgen we langs het 
Oranjepark en komen uit bij het Marktplein (oversteken bij verkeerslichten) waar het 
Stationsstraat gaat heten en komen zo weer op ons beginpunt bij het station uit. 
 
 
Samenstelling: 
Route: Fietsgilde Apeldoorn 
Tekst: Gemeente Apeldoorn 
Bronnen: 

- Monumentenbeschrijvingen, Monumenten Advies Bureau Nijmegen in opdracht van de gemeente 
Apeldoorn. 

- Het beste van Apeldoorn, 2009. 
- Sporen van Oranje door Wim H. Nijhof, 2008. 
- www.geheugenvanapeldoorn.nl 
- Een beeld van een school (Koninklijke Scholengemeenschap) door Jan Heerze ea., 2002 
- Ter herinnering aan … kleine monumenten in Apeldoorn, Jantine Heiner ea., uitgave SAM 2000. 
- www.wijkraaddenaald.nl 
- www.wwnna.nl 

 
Oplage: 
500 exemplaren 
De digitale routes (ook voor gps) zijn te downloaden via www.monumentendagenapeldoorn.nl 
 
 

 

http://www.wijkraaddenaald.nl/
http://www.monumentendagenapeldoorn.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 


