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Wandeling 2 
Kerschoten-West naar Parken 

 
Begin- en eindpunt: Casa Bonita 
Lengte: 5,4 km 

Wandeling geschikt voor rolstoelen 
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Start route bij hoofdingang van Casa Bonita. 
 
Op de plek waar nu Casa Bonita staat stond vroeger een molen: de 
Stadhoudersmolen. Koning Stadhouder Willem III liet in 1686 een korenmolen 
bouwen op Veldhuizen (zo heette het gebied waar nu Casa Bonita staat) 
langs de beek en tegenover een toen al aanwezige papiermolen. Deze 
korenmolen heeft gefunctioneerd tot 1945 en werd pas in 1970 afgebroken. 
De weg en het industrieterrein zijn naar deze molen genoemd. Het 
waterschap is van plan om op de voormalige molenplaats bij Casa Bonita, 
waar nu nog een oude iep staat, een kunstwerk te plaatsen. 

 
Geschiedenis van de wijk 
 
Kort na de tweede wereldoorlog was de behoefte aan woonruimte groot. Een 
toewijzingsregel uit die tijd was dat een verloofd stel samen 60 jaren oud 
moest zijn om voor een woning in aanmerking te komen. Aanvankelijk was er 
slechts één woningbouwvereniging in Apeldoorn. De Goede Woning. Begin 
jaren 50 van de vorige eeuw kwamen daar de woningcorporaties St. Jozef en 
Ons Huis bij. Samen hebben zij er, met uiteraard de gemeente, voor gezorgd 
dat de sociale woningbouw op gang kwam. De wijk Kerschoten is daar een 
voorbeeld van. 
25 januari 1956 kreeg architect David Zuiderhoek opdracht voor het ontwerp 
van een stedenbouwkundig plan voor een woongebied met winkelcentrum en 
900 woningen. Die opdracht werd verstrekt door de Federatie van 
woningbouwverenigingen. Zuiderhoek was getrouwd met een vrouw met 
Zweedse voorouders. Hij was nogal gecharmeerd van de Zweedse 
bouwstijlen. Al snel was samen met de Federaties en de gemeente een reisje 
naar Zweden gepland. Kerschoten heeft dan ook zeker Zweedse invloeden. 
 
Casa Bonita was voorheen gevestigd in enkele villa’s aan de Loolaan in 
Apeldoorn maar dat werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw te klein. Plannen 
werden gemaakt en weer verworpen, maar begin jaren ’70 van de vorige 
eeuw kon men de nieuwbouw op de huidige locatie betrekken. Architect was 
ir. De Wit uit Apeldoorn. 
 

Ga met de rug naar de hoofdingang staan en neem de rechter 
oprijlaan naar de verkeersweg met fiets en voetpad. Dit is de 
Anklaarseweg. 
 
“Ank” wijst op “vochtig grasland” en met “Laar” werd vroeger een open plek in 
het bos bedoeld. Uit een papier uit 1648 blijkt dat de boerderij “Anklaar” toen 
al een grote boerderij was. De Anklaarseweg liep vroeger van Het Loo, langs 
de boerderij Anklaar naar Teuge en Nijbroek. 
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Bij de Anklaarseweg rechtsaf, over het voetpad.  
 
Na ongeveer 25 m ziet u aan uw rechterzijde een fraai exemplaar van de 
ginkgo (Ginkgo biloba). Het is de enige overlevende van een soort bomen, die 
ongeveer 200 miljoen jaar geleden voorkwam.  
 

Hoewel de boom ook wel Japanse notenboom 
wordt genoemd is hij slechts inheems in een 
afgelegen deel van China, waar hij door 
boeddhistische monniken werd geadopteerd 
als heilige boom, deze brachten hem naar 
Japan.  
 
De bladeren zijn heel bijzonder. Het zijn 
eigenlijk vergroeide naalden. De boom is 
daarom geen loofboom en ook geen 
naaldboom. De bladeren worden nog steeds 
gebruikt in de geneeskunde. Naar verluid zijn 
ze werkzaam om de bloedsomloop te 
verbeteren, etalagebenen tegen te gaan en 
het geheugenverlies te beperken. 
 
 
 
 

Anklaarseweg verder volgen tot aan de kruising met de 
Koninginnelaan.  
 
Ga bij huisnummer 17 linksaf. Steek dus de Anklaarseweg over en 
ga de Koninginnelaan in. 
 
Aan uw linkerhand bevond zich voorheen verzorgingshuis Hubertus en de 
Hubertuskerk. Beide zijn in 2009 gesloopt. 

 
1e weg rechtsaf, de Damhertstraat in. 
 
Daarna 1e weg linksaf de Gazellestraat in. 
 
Bij huisnummer 19 bevindt zich het gezellige 
huiskamer-restaurant “Potjandorie” 

Ginkgo in lentekleuren 

Eetkamer Potjandorie 
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Einde straat rechtsaf, Koninginnelaan volgen.  
 
Steek tot twee maal toe een kruising over (de Reeënlaan en de 
Hertenlaan) en blijft de Koninginnelaan verder volgen. 
 
Voorbij verzorgingshuis de Veenkamp (aan uw rechterhand) 
neemt u de eerste weg links, de Einsteinlaan. 
 

Aan beide zijden van deze weg staan prachtige 
robinia’s (Robinia pseudoacacia). Deze wordt ook 
wel de valse acacia genoemd, zoals zijn Latijnse 
achternaam, pseudo-acacia, al aangeeft.  
 
De Robinia hoort tot de familie van de 
vlinderbloemigen. Het zijn ongeveer 50 jaar oude 
bomen met hun kenmerkende diep gegroefde 
grove schors. Ze hebben ook stevige stekels. Het 
gele hout met een donkere kern is hard, taai en 
duurzaam. Het wordt daarom ook wel inlands 
hardhout genoemd en veel als sierboom in tuinen 
en parken aangeplant. 
 

 
 
 

Bij de kruising met de Nobelstraat rechtsaf 
Links bevindt zich het in 2008 nieuw gebouwde wijkje “Parkwijk”. Op deze 
plaats stonden vroeger enkele basisscholen. 
 

Kruising met de Laan van Kerschoten oversteken en bij de 
volgende kruising de Frisolaan oversteken en meteen linskaf.  
 
De Mr. Van Hasseltlaan oversteken en na 25 meter rechtsaf de  
Van Haersma de Withlaan in. 
 
Volg deze weg met aan uw linkerzijde het “Prinsenpark”. 

Robinia Einsteinlaan 
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In dit park staan vele 
prachtige boomsoorten, 
waaronder de 
metasequoia  
(Metasequoia 
glyptostroboides), 
eiken, beuken, linden, 
ginkgo's (Ginkgo 
biloba) en vlak aan de 
straat waar u loopt de 
reusachtige plataan. 
 
 

 
 
 
Aan het einde van de straat rechtsaf en de Anna Paulownalaan 
oversteken. 
 

Recht voor u ziet u een grote 
Amerikaanse eik, geplant ter 
gelegenheid van het 25-jarig 
huwelijksjubileum van koningin Juliana 
en prins Bernard. 
Let op de initialen op de paaltjes! 
 

 
 
 
 

U steekt de Catharinalaan over en gaat rechtsaf bij het 
wegnaambordje Wilhelminapark. 
 
Het park dat zich nu aan uw linkerhand bevindt heeft dezelfde naam als de 
straat waar u nu op loopt. 
Rechts ziet u enkele monumentale, 19

e
- eeuwse panden. 

 

Tegenover huis nummer 3, linksaf via een voetpad het park in en 
na 20 meter (bij een bankje) voetpad naar links volgen. 

Plataan in Prinsenpark 

Jubileumboom Anna Paulownalaan 
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Na ongeveer 50 meter rechts staat het monument “Kunst en Ambacht”.  

 
Henri Paul Jules Tutein Nolthenius was achtereenvolgens burgemeester van 
Vlissingen  en Apeldoorn van 1888 tot 1910. Hij beschermde de kunst en het 
ambacht. Dit monument werd als eerbetoon van de Apeldoornse en 
Vlissingse burgerij, onthuld op 9 maart 1932 
 

Dit pad volgen tot het eind. Steek daar de Generaal van 
Heutszlaan over en ga rechtsaf. 
 
Ga via de brug het water over en meteen na de brug linksaf, het 
Verzetsstrijders-park in. Deze weg volgen, voor de villa Marialust 
langs. 
 
Jan Hendrik Ameshoff, eigenaar van de papierfabriek de Vlijt, liet de villa 
bouwen in 1825. Hij verkoopt de fabriek met bijbehorende bezittingen in 1843 
aan Willem Hendrikus de Heus, fabrikant te Utrecht. De Heus bleef in Utrecht 
wonen, maar verbleef gedurende de zomermaanden in de villa, die hij ‘Maria’s 
lust’ noemde naar zijn dochter Marie, later verbasterd tot Marialust. De Heus 
verkavelde een deel van het landgoed voor villabouw en legde een prachtig 
park aan.  

Monument in Wilhelminapark 
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Nadat het daarna nog in handen kwam van verschillende eigenaren kocht de 
gemeente het landgoed in 1930. Vanaf 1975 tot 1993 was de villa in gebruik 
als Historisch Museum. 
 
Lopend richting Marialust ziet u aan 
de linkerkant bij de vijver een 
metalen kunstwerk staan. 
Het is gemaakt door Ceryl 
Lixenberg, een geometrisch-abstract 
kunstenaar, geboren in Londen en 
sinds 1959 woonachtig in 
Nederland. Het kunstwerk 
“Constructie 111” dateert uit 1978 en 
is gemaakt van cortenstaal. 
 
 
Als u verder loopt tot voor de villa Marialust en u gaat met de rug naar 
Marialust staan, dan kijkt u uit op de vijver van het park met een grote fontein, 
de ‘Kwartjesfontein’. Burgemeester Tutein Nolthenius had zoveel voor 
Apeldoorn betekend dat men na zijn dood in 1930 besloot een monument 
voor hem op te richten in de parken.  
 

De bank is geplaatst in 
het Wilhelminapark  en de 
fontein in het Oranjepark. 
Voor de fontein was 
aanvankelijk te weinig 
geld, er ontbrak nog 350 
gulden. De directeur van 
de Nieuwe Apeldoornse 
Courant kwam op het 
idee: als veel 
Apeldoorners een kwartje 
geven en de NAC 
sponsort, dan komt die 
fontein er. En zo 
geschiedde.  

Hij is bijzonder, omdat het water niet direct uit de vijver komt maar eerst door 
een beeldhouwwerk moet. Dat geeft een heel speciaal effect voor wie erop let, 
en wie door het water heen kijkt, ziet de gebeeldhouwde dolfijnen, gemaakt 
door Pieter Puype. 

Kunstwerk in Verzetstrijderspark 

Kwartjesfontein 
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Op Koninginnedag 1932 werd de fontein onthuld 
door liefst vier koninklijke hoogheden: koningin 
Wilhelmina, prins Hendrik, prinses Emma en 
prinses Juliana. Maar de fontein spoot niet vaak, 
alleen op hoogtijdagen, want in die tijd was er nog 
geen goed pompsysteem, waardoor het spuiten 
veel te duur was.  
 
Heel langzaam brokkelde de fontein in de loop 
van de tijd af, waarna hij tenslotte uit het 
vijverbeeld verdween. Maar na een restauratie is 
hij in 2009 in volle glorie weer gaan spuiten, nu bij 
Marialust in het Verzetstrijderspark. De grote 
stimulator was deze keer de Stichting 
Apeldoornse Monumenten. 

 
Links aanhouden en opnieuw over een (stenen) bruggetje. 
 

Op de kruising de Generaal Van Heutszlaan oversteken en de 
Frisolaan volgen.  
 
Even na de Vijverlaan linksaf het voetpad in het park op. 
1e kruising met voetpad negeren. 
 
Meteen ziet u aan de rechterkant een informatiezuil over het monument voor 
de joodse slachtoffers van ‘Het Apeldoornsche Bosch’. Het monument zelf ziet 
u als u even verder loopt, net na de bocht in het pad.  
 
Het monument is ontworpen door Ralph Prins en werd op 23 april 1990 door 
prinses Juliana onthuld. Op het monument staat een dichtregel van Ida 
Gerhardt uit haar gedicht Het Carillion: “Nooit heb ik wat ons is ontnomen, zo 
bitter, bitter liefgehad." 
 
Het monument is geadopteerd door basisschool De Prinsenpark. Elk jaar rond 
21 januari wordt bij dit monument een herdenking georganiseerd door het 
Comité Monument Apeldoornsche Bosch. De leerlingen van de school leveren 
ieder jaar een bijdrage aan het herdenkingsprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 

Sokkel Kwartjesfontein 
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Volg het voetpad verder langs het stenen monument en ga bij de 
kruising rechtsaf.  
 
Volg het brede pad, steek de Frisolaan over en ga rechtdoor de 
weg in naast huisnr. 18. 
 
Aan het eind hiervan de Laan van Kerschoten oversteken en het 
voetpad tussen huisnummers 74 en 76 volgen. 
 
Steek aan het einde van het pad de Einsteinlaan over en volg 
verder de Pasteurstraat.  
 
Dan de 1e straat rechtsaf, de Robert Kochstraat in. 
 

Monument Het Apeldoornsche Bosch in Prinsenpark 
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U heeft al gemerkt dat u zich in een wijk bevindt met straatnamen van veel 
geleerden en uitvinders. 

 
Deze weg slingerend (links-rechts-rechts) volgen en de eerste 
straat linksaf, de Vesaliusstraat in. 
 
Einde weg de Boerhavestraat oversteken en meteen linksaf deze 
weg volgen. 
 
De kruising met de Edisonlaan oversteken en 1e weg rechtsaf de 
Curiestraat in. 
 
Thomas Alva Edison leefde van 1847- 1931 en wordt algemeen beschouwd 
als de uitvinder van de gloeilamp in oktober 1879. Hij kocht ook veel 
uitvindingen op en zette het octrooi op zijn naam. 
 
 

Aan uw rechterhand een rustig 
stromend watertje. 
Dit is de beek in Kerschoten, 
vroeger ook wel de Leigraaf 
genoemd.  
Het is een van de kortste beekjes 
van Apeldoorn. Hij mondt uit in 
de Grift en is vermoedelijk 
gegraven ter ontwatering van 
deze omgeving en om de molens 
bij de Grift van extra water te 
voorzien. 
 

 

 
1e weg linksaf, de Kamerlingh Onnesstraat in. Deze weg 
"slingerend" volgen. 
 
Bij de eerste kruising linksaf de Buys Ballotstraat in. 

Beek in Kerschoten 
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U loopt nu in een wijk 
met z.g. appél-
woningen, gebouwd 
in 1964, op appél 
van wethouder Van 
den Belt, om de 
doorstroming van 
goedkope 
huurwoningen, naar 
de iets duurdere 
koopwoning en te 
bevorderen. Totaal 
staan er 96 van deze 
woningen. Architect: 
Van der Weerd.  
 
 
 

Aan uw linkerhand 
staan drie fraaie 
papierberken (Betula 
papyrifera). 
Papierberken hebben 
sterk opgaande 
takken en lange 
repen, dun 
afschilferende 
schors. Vogels zijn er 
dol op als 
nestmateriaal. 
 
 
 

 
 
 

1e weg rechtsaf, de Boerhavestraat in en deze volgen tot het eind. 
 
Steek de kruising met de Anklaarseweg over en ga linksaf. 
 
Ga na 20 meter rechtsaf het terrein van Casa Bonita op.  
 
Einde route 
  

Appèl-woningen 

Papierberken in Buys Ballotstraat 
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IVN Apeldoorn organiseert activiteiten als excursies, 
fietstochten, cursussen, lezingen, landschapsonderhoud en 
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  
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