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Begin- en eindpunt: Berkenhove 
Lengte: 2,3 km 

Wandeling geschikt voor rolstoelen  



Start route bij hoofdingang van Berkenhove 
 
Appartementencomplex Berkenhove ligt aan de Koning 
Lodewijklaan. Hier liep tot de jaren zeventig van de vorige 
eeuw het spoortraject van het zogenaamde Koningslijntje. 
Dit traject (start aanleg in 1876) was een aftakking van de 
Nederlandse Oosterspoorweg tussen Amersfoort en 
Zutphen naar paleis Het Loo in Apeldoorn en verbond 
Station Apeldoorn met Paleis Het Loo en liep verder naar 
Epe, Heerde, Hattem en Zwolle. Het traject was een 
initiatief van koning Willem III, die graag rechtstreekse 
treinreizen van Den Haag naar Het Loo mogelijk wilde 
maken.  
 
In de jaren van Koning Willem III en Koningin Wilhelmina 
werd de spoorlijn intensief gebruikt. Toen Wilhelmina in 
1948 koningin-af was, reed voor het laatst een trein over 
het Koningslijntje. Daarmee stopte ook het 
personenvervoer van Apeldoorn naar Hattem en Zwolle. 
Omdat er op een gegeven moment ook geen 
goederentreinen meer over het Koningslijntje reden 
verdween in 1972 de spoorverbinding. 
In het Apeldoornse straataanzicht is het baanvlak van de 
Koningslijn nog goed terug te zien, onder andere op de 
Koning Lodewijklaan, met zijn brede middenberm.  
 
Geschiedenis van de wijk: De Indische Buurt  
De Indische buurt in Apeldoorn is het gebied tussen de Loolaan, Sprengenweg, Badhuisweg en Koning 
Lodewijklaan. De Indische Buurt was heel lang een heidegebied, doorsneden met wegen die al in de 
middeleeuwen als een zandpad aanwezig waren. Rond 1750 werd in dat gebied De Nieuwe Enk als 
akkerland aangelegd. Rond 1840 werden illegaal ‘huizen’ in het gebied gebouwd. Clandestiene 
plaggenhutten verrezen voor dagloners. Na 1880 werd het gebied voor officiële woningbouw geschikt 
gemaakt. Voor de mensen met veel geld kwam de Parkenbuurt tot ontwikkeling. Mensen die iets minder te 
besteden hadden maar toch graag in de buurt van het Koningshuis wilden wonen kochten een kavel op de 
Nieuwe Enk en lieten daarop hun woning bouwen. Om meer Nederlanders die in Indië hebben gewerkt 
naar Apeldoorn te trekken werden vanaf 1912 de namen van Indische eilanden als straatnaam gebruikt. 
Het gaat hier om veelal gepensioneerde ambtenaren, planters en oud-militairen van het Koninklijk 
Nederlandsch Indisch Leger [K.N.I.L.].  
De wijk werd toen De Indische Buurt genoemd. Er werd wel soepel omgegaan met deze ‘regel’: onder 
andere de Koningin Hortenselaan en Koning Lodewijklaan liggen in deze wijk. Die straatnamen zijn 
vernoemd naar het eerste koningspaar van Nederland. Meer uitzonderingen zijn onder meer de Burglaan, 
Koppellaan, Heuvellaan en Soerenseweg, maar ook de Gardenierslaan.  
De Indische Buurt is in 2002 door de gemeente aangewezen als beschermd stadsgezicht. 
 
Ga met de rug naar de hoofdingang staan en ga rechtsaf naar de Soerenseweg. Deze recht 
oversteken.  

Op de middenberm van de Koning Lodewijklaan ziet u 
direct aan uw linkerzijde het voormalige 
spoorwachtershuisje op de kruising Koning Lodewijklaan 
en Soerenseweg. 
 
De vrijgekomen ruimte van het spoor (de middenberm van 
de Koning Lodewijklaan) is tot de Jachtlaan ingeplant met 
koningslindes (Tilia europaea ´Pallida’). Het is een zichtas 
naar paleis Het Loo en een groen verbindingslint in de stad 
- ook wel ecologische verbindingszone genoemd - voor 
vogels, insecten en kleine zoogdieren.  
Wist u dat de linde een typisch Nederlandse boom is die 
meer dan 1.000 jaar oud kan worden? De lindeboom is op 

z’n mooist in de zomer, wanneer de frisgroene bladeren 
vergezeld worden door de heerlijk geurende bloemen. 

Koning Lodewijklaan: vroeger 

Koning Lodewijklaan: nu 

Spoorwachtershuisje 



Wanneer de meeste bomen zijn uitgebloeid, komt de linde in actie. De indringende honingzoete geur die de 
geelachtige bloemen eind juni begin juli verspreiden, kun je niet ontlopen. Bijen en hommels zijn vaste 
gasten van de lindebloesem. In lindelanen is het in die tijd een gegons van jewelste rondom de bomen. 
Zomers voorzien de linden hun omgeving van een zachtgroen decor, in de herfst kleurt het blad, dat vroeg 
afvalt, helder geel. 
Het zachte lindehout heeft een fijne structuur en vindt onder andere zijn toepassing in de potlood fabricage 
en bij het maken van prikborden en schoolborden. Voor het snijden van heiligenbeelden was het hout 
bijzonder geschikt. Bij de imkers staat lindehoning hoog genoteerd. 
Linden kunnen heel uiteenlopende functies hebben: levensboom geplant bij de geboorte van een kind, 
herdenkingsboom, koningslinde, Marialinde, gerechtsboom, genezingsboom of dans- of etagelinde. 
 
De lindeboom werd vroeger zeer gerespecteerd, moedwillige beschadiging was een misdaad en wie tegen 
een linde plaste kreeg een wrat op zijn oog, zo ging het verhaal. 
 

Linden groeien over 
het algemeen goed 
en meestal zonder 
problemen. Door hun 
sterke 
regeneratievermogen 
lijken ze het eeuwige 
leven te hebben. Het 
meest bekende 
verschijnsel van 
regenereren is wel 
dat bij een oude holle 

linde vanuit de 
stamvoet weer een 

nieuwe boom kan groeien. De kleinbladige linde, ook wel winterlinde genoemd, is een van de sterkste. 
Deze soort kan wat de luchtvervuiling betreft heel wat incasseren en doet het goed op arme gronden. 
Een hinderlijk bijverschijnsel van bepaalde soorten is het ‘druipen’. Dit druipen wordt veroorzaakt doordat 
de bladluizen in de boom honingdauw, een kleverige vloeistof, afscheiden waarop de alles zwartmakende 
roetdauwschimmel groeit. De kleinbladige linde en de Krimlinde hebben hier minder last van. 
 
Bij de Javalaan rechtsaf. Doorwandelen tot einde Javalaan.  
Ga rechtsaf de Burglaan in.  
Aan de rechterkant ziet u een aantal fijnsparren. De fijnspar (Picea abies) is 
een boom uit de dennenfamilie (Pinaceae). Het is een conifeer uit Noord- en 
Centraal-Europa. Hij wordt veel aangeplant in tuinen en parken. Tevens wordt 
de fijnspar gebruikt als kerstboom. Een volwassen fijnspar kan tot 50 meter 
hoog worden. Het hout dat gewonnen wordt uit de fijnspar is vuren. Bij oudere 
bomen gaan de takken een beetje hangen. De schors is glad en roodachtig 
bruin van kleur. Met het ouder worden wordt de schors donker paarsachtig. De 
barsten vormen ronde, kleine, gladde platen.  
De mannelijke kegels (april tot mei) zijn cilindervormig en zijn in de hele kroon 
aanwezig. De kleur verandert van rood in het begin tot geel later. Ze zijn circa 
1,5 tot 3 cm lang en zitten aan het eind van hangende twijgen. De vrouwelijke 
kegels zijn rechtopstaand en eivormig. Ze komen alleen voor in de top van de 
boom. Hun kleur varieert van groen tot donkerrood.  
Na bestuiving en bevruchting ontstaan er 10-16 cm lange, donkerbruine, 
cilindrische kegels (november tot december) met iets gegolfde schubben. Deze 

kegels hangen omlaag en vallen in hun geheel af. 
 
Volg de Burglaan met de bocht mee naar links.  
Ga de 1e weg linksaf en volg de Heuvellaan. 
 
Op deze kruising staan 4 naaldbomen. Twee zijn van 
dezelfde soort. Kunt u ze ontdekken? 
Het is een variant van de Douglas spar (voorzien van 
kegels met een ‘lipje’ tussen de schubben) een spar en de 
grove den (zie de kegels op de grond). 

Fijnspar 

Douglas spar 

Koningslindes Blad linde 
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Aan het eind van de Heuvellaan, na de huizen aan uw linkerzijde zit het Spainkbos. Het bos is genoemd 
naar de psychiater Pierre François Abbink Spaink, die op de Loolaan 49 een Hygiënisch Pension 
Herstellingsoord voor zenuwzieken exploiteerde.  
 
Bij einde weg, linksaf de Heuvellaan blijven volgen. 
Aan de rechterkant is de openbare school Van Voorthuysen. Aan de linkerkant het Spainkbos.  
 
Waar de Heuvellaan naar rechts afslaat ziet u aan de linkerkant een 
pad het Spainkbos ingaan. Ga dat pad in.  
Al gauw ziet u een aantal heuveltjes, grafheuvels. In het Spainkbos 
bevinden zich 4 grafheuvels. De hoogste grafheuvel is jarenlang gebruikt 
door kinderen met crossfietsen. Ter bescherming is een laag hekje 
omheen gezet en er is ook een informatiebord geplaatst. De heuvel 
stamt waarschijnlijk uit de Vroege Bronstijd en is ongeveer 4000 jaar 
geleden opgeworpen. Apeldoorn is een van de Nederlandse gemeenten 
met de meeste grafheuvels. In de gemeente zijn meer dan 150 
prehistorische grafheuvels bekend.  
 
Draai om en wandel het pad terug naar de Heuvellaan. 
Wandel de Heuvellaan verder af naar de Loolaan. 
Ga bij de Loolaan rechtsaf. Wandel rechtdoor tot de grote kruising met stoplichten. 
Vanaf de Grote Kerk tot aan de Naald staat aan weerszijden van de Loolaan een dubbele rij lindes, 
sommige zeer oud en andere inmiddels vervangen door jongere exemplaren. De bomen aan de Loolaan 
worden ook wel koningslinden genoemd. Het verband met het koninklijk huis is duidelijk: de Loolaan en het 
Paleis Het Loo. Over de Loolaan reden de koetsen met de Koninklijke familie op weg naar de kerk, later 
reed er de paardentram en er waren militaire parades. Landelijke 
bekendheid kregen de defilés van de Canadese Bevrijders. In het 
herdenkingsjaar 2006 reed Koning Lodewijk Napoleon met zijn gemalin in 
een historische optocht over de Loolaan.  
De twee serviceflats tegenover de Grote Kerk stammen uit de tijd dat 
Apeldoorn zich moest opmaken om meerdere ministeries hier onder te 
brengen en om ruimte te verkrijgen is veel gesloopt. Het is bij de bouw van 
deze twee flats aan de Loolaan gebleven. Op de eerste flat (Loolaan 27) is 
een muurschildering van Joris Geurts. 
Bij de kruising met stoplichten is aan de overkant de Grote Kerk. De Grote 
Kerk is op die plaats gekomen omdat de kerk op het Raadhuisplein moest 
verdwijnen voor het Raadhuis. De Grote Kerk is door architect Verheul 
ontworpen. In 1980 werd het kerkgebouw op de Rijksmonumentenlijst 
geplaatst, mede daardoor werd de kerk geheel gerestaureerd. In 1992 - bij 
het honderdjarig bestaan - werd de bouwkundige restauratie voltooid. 
 
Ga rechtsaf de Soerenseweg in. 
Aan uw linkerzijde is theater Orpheus met een voormalige begraafplaats. 
Theater Orpheus is gebouwd op de eerste Apeldoornse begraafplaats die toen buiten de stad lag. Dat 
gebeurde rond 1830 want er kwam toen een wet die het begraven in en rond de kerk verbood. Toen de 
begraafplaats vol was is op de hoek van de Soerenseweg en de Jachtlaan een nieuwe begraafplaats 
gekomen. Daar zijn later ook de graven van de Orpheus locatie herbegraven. 
 
1e weg linksaf de Sumatralaan in. 
2e weg linksaf de Billitonlaan volgen. 
Omdat de straten vaak smal zijn, staan er meestal nauwelijks hoge bomen. Het enige groen groeit in de 
voortuinen. Het lommerrijke beeld van de Indische Buurt wordt daarom bijna volledig door de tuinen 
bepaald. Het zijn de bewoners die ervoor kunnen zorgen dat dat beeld behouden blijft. Veel tuinen hebben 

de ruimte voor lommerrijk groen, maar er zijn ook plekken waar woningen dicht aan 
de straat staan. Daar zijn andere mogelijkheden. De wijk zit vol met goede 
voorbeelden: een hekje met klimplanten, een tegeltuintje met bloeiende planten, 
een smal haagje. Alle beetjes helpen. 
 
Wandel de Billitonlaan geheel uit. Ga rechtsaf de Sprengenweg in. 
Aan de overkant van de weg staat een aantal lindes op een rij. In veel bomen 
hangen vogelkastjes. De vogelkastjes zijn bewust geplaatst om vogels te trekken. 

Grafheuvel 

Grote Kerk 



Verderop ligt namelijk het Beekpark met eiken. In het voorjaar kunnen daar processierupsen voorkomen. 
Veel vogels mijden harige rupsen en al helemaal als de haren deels uit brandharen bestaan. Er zijn echter 
vogels die juist graag processierupsen eten, zoals de koolmees. De koolmees slaat een buitgemaakte rups 
eerst een paar keer tegen een boom zodat de meeste brandharen worden afgeworpen. 
 
2e weg rechtsaf de Gardenierslaan in. 
Met het Engelse ‘garden’ heeft het niets van doen, al zou een dergelijke naam in deze omgeving niet 
misstaan. Sommige delen van de wijk, met name in de omgeving van de Billitonlaan, Badhuisweg en 
Gardenierslaan zijn projectmatig ingevuld, zoals dat ook in de Parkenbuurt veelal het geval was, waarbij 
grote bouwpercelen door architecten en/of aannemers werden opgekocht, bebouwd met huizen en 
vervolgens verkocht aan particulieren. Een vroeg voorbeeld van projectontwikkeling zou je kunnen zeggen. 
De architect en uitvinder C.M. Gardenier bezat er grote stukken bouwgrond, met name aan de zuidzijde 
van de straat. Om de laan aan te kunnen leggen die later zijn naam zou dragen kocht Gardenier onder 
andere grond aan van de Hervormde Diaconie. Op deze plek stonden namelijk de oude armenhuizen, twee 
blokken van in totaal 16 woningen, een blok op de hoek Gardenierslaan Sprengenweg en het tweede blok 
zo ongeveer halverwege aan de zuidkant van de Gardenierslaan, tussen deze laan en de Badhuisweg. 
Deze armenhuizen waren het eigendom van de Hervormde Diaconie. De woninkjes waren klein, sober en 
armoedig, maar de oude mensen die erin woonden waren over het algemeen niet ontevreden. Ieder 
woninkje had een eigen bleekveldje of bloementuintje voor de deur en 

achter het huis een lapje 
bouwgrond. Van buiten leken de 
in 1876 gebouwde oude 
armenhuizen schilderachtig en 
het leven daarin vrij en 
onbezorgd, maar er ontbrak de 
bewoners te veel om een echt 
menswaardig bestaan te leiden. 
Onderweg ziet u dat veel 

woningen een haag om hun tuin 
hebben. De volgende hagen 

komen veel voor: liguster, beuk, haagbeuk, taxus, klimop en laurierstruik.  
 
Beukenhaag of haagbeuk?? 
Een beuk en een haagbeuk zijn verschillende soorten. Daarom kan 
een beukenhaag ook een haagbeukenhaag zijn. Een kenmerk is dat 
de haagbeuk ’s winters het blad verliest. Aan de (jonge of gesnoeide) 
beuk blijven de bladeren zitten tot er in het voorjaar nieuw blad komt. 
 
 
 
 
 
Wandel de Gardenierslaan uit tot de 1e kruising. Ga linksaf de 
Sumatralaan in. 
1e weg rechtsaf de Badhuisweg volgen. 
Op de hoek staat een grote lariks. Het komt niet zo vaak voor dat zo’n grote 
lariks in de tuin staat.  
De lariks (lork) is een geslacht van coniferen dat algemeen in West-Europa 
voorkomt dat in de winter zijn naalden laat vallen. De lariks komt voor in de 
koelere gematigde streken op het noordelijk halfrond. De bomen worden 
zo'n 15-30 m hoog, hebben een open kroon en knobbelige takken. De 
kleine naaldachtige bladeren zijn in de lente eerst heldergroen, worden dan 
zachtgroen en in de herfst kleuren ze fel geeloranje.  
De twijgen kennen twee vormen: de lange loten en de dwergloten. Aan de 
lange loten van 10-50 cm staan de naalden (bladeren) solitair, aan de 
dwergloten van 2 tot 5 mm staan ze in dichte bundels van tien tot twintig 
stuks. De mannelijke kegels verschijnen net even eerder dan de bladeren 
en bestaan uit dichte bundels gelige meeldraden. 
De schubbige vrouwelijke kegels groeien verticaal aan de lange loten. Eerst 
zijn ze groen, rood of paars van kleur; na bevruchting rijpen ze in ongeveer 
een halfjaar tot grauwbruine frommelige kegeltjes van 1-5 cm groot 

Haagbeuk 

Ligusterhaag 
Laurierhaag 

Lariks 
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1e weg rechtsaf de Koning Lodewijklaan in. 
Na enkele meters staat u weer voor de ingang van het appartementencomplex Berkenhove. 
 

 
 
 

IVN Apeldoorn organiseert activiteiten als excursies, fietstochten, cursussen, lezingen, 
landschapsonderhoud voor jong en oud. Voor mensen die zelf op pad willen in de natuur, 
zijn er wandel- en fietsroutes gratis te downloaden. Meer informatie op www.ivn-
apeldoorn.nl 
 
Komt u tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-
apeldoorn.nl  
(wandelroute Berkenhove Zuid versie 2020-03) 
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