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Wandeling 5 
Landerijen- en bedrijvenroute 
 

 
Begin- en eindpunt: Casa Bonita 
Lengte: 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 op 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. 

 
Voor het huis staat een groepje zomereiken (Quercus robur), waarvan één 
hele dikke, met een stenen bank. Op de leuning van de bank staat de (moeilijk 
te ontcijferen) tekst:  
“een huis wordt gebouwd, een tehuis moet gevormd worden” 
 
De eerste steen van Casa Bonita is gelegd door Lena de Jonge op 12 mei 
1971. Zij was dochter van de toenmalige directeur Han de Jonge. 
 

Ga vanuit de hoofdingang linksaf en loop over het parkeerterrein 
naar de uitgang aan de Stadhoudersmolenweg.  
 

Ga linksaf de Stadhoudersmolenweg op. Blijf links op de stoep 
lopen.  
 
Direct rechts bij het fietspad staat een 
dikke, wat raar geknotte boom, een 
linde (Tilia vulgaris of Tilia cordata). 
De takken van een linde worden voor 
gebouwen of boerderijen vaak plat 
naar links en rechts geleid (de 
zogenaamde leilindes). 
 
Aan de overkant ligt de Zuiverings-
installatie Apeldoorn van het Water-
schap Veluwe. Door het riool wordt al 
het afvalwater uit Apeldoorn hier naar 
toe gebracht. Let wel: daar wordt geen 
drinkwater gemaakt. Rioolwater wordt in gemiddeld 24 uur zodanig met lucht 
en bacteriën behandeld dat het op het oppervlakte water geloosd kanworden. 
Het gezuiverde water noemen we het effluent. Dit water is zo schoon, dat 
vissen er weer in kunnen leven. 

Linde aan Stadhoudersmolenweg 
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Ga direct na het bedrijf Hamer de eerste straat links; deze weg 
heet de Hogekampweg.  
 
Verderop links ziet u in het weiland een paar knotwilgjes. Die groeien langs de 
Koningsbeek die u later passeert. Ongeveer op die plek is in 1685 een 
waterradmolen gebouwd. In 1748 stond deze molen te boek als de “Anna 
Moolen”, op latere kaarten als de Stadhoudersmolen.  
In 1884 is op de waterradmolen een windmolen gebouwd (een zogenaamde 
bovenkruier). Het was in die tijd een korenmolen die zowel op waterkracht als 
op de wind kon draaien. Zo’n molen noemden ze een watervluchtmolen. In 
1928 werd het bovenste deel (de windmolen) afgebroken. In 1945 is de 
watermolen stilgelegd.  
 

“Kamp” is in de bodemkunde en aardrijkskunde een aanduiding voor een stuk 
land; gras- of hooiland maar ook bouwland. Hoge doet vermoeden dat het een 
stuk hoger lag dan de omgeving, bijvoorbeeld waar de Koningsbeek of de 
Grift stroomt.  
 

Op de Hogekampweg gaat u de eerste straat weer rechts, de 
Kleine Fluitersweg in. 

Knotwilgen langs Koningsbeek 



4 
 

Direct rechts groeien een paar 
grote kerstbomen; de officiële 
naam is fijnspar (Picea abies). 
Verderop staat rechts een mooie 
villa (nr.245) met chique coniferen- 
en buxushaagjes.  
Na een knik in de weg (met links 
de Hoge Brink, een doodlopend 
weggetje) staat voor nr.22 een 
grote paardenkastanje met een 
originele, rode Engelse telefooncel 
(Telephone).  
 
 

Links is op nr.14 een gewei in de nok van het huis geplaatst en iets verderop 
(tegenover nr.21) lopen meestal een paar ezeltjes in de wei. 
 

Blijf de Kleine Fluitersweg volgen. Laat verderop de weg Kathage 
dus rechts liggen.  
 
Aan het einde van de Kleine Fluitersweg gaat u linksaf, de 
Fluitersweg in. 
 
Links ligt een fraai omheind weitje waarin regelmatig paarden lopen. In dit 
buitengebied zijn veel van deze weitjes.  
 

Op de Fuitersweg gaat u de eerste straat weer rechtsaf, de 
Wenumseweg. 
 
U slaat rechtsaf bij een grote beukenhaag. Rechtdoor 
is verboden voor vrachtwagens. Rechts staat een 
grote Italiaanse populier (Populus nigra ‘italica’). Deze 
soort is in 1758 uit Turijn naar West-Europa gebracht.  
Vlak voor de kruising ziet u links een akker die hoger 
ligt dan de weg. We noemen dit soort akkers een enk. 
Enken zijn in de loop van eeuwen beetje bij beetje 
opgehoogd, meestal door mest uit stallen of vruchtbare 
grond van elders.  
Fluitersweg komt van 'fluit' in de betekenis van een 
langwerpig perceel. 

Paardenkastanje 

Italiaanse populier 
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Ga de eerste weg links, de Plasweideweg. 
 
De Wenumse weg gaat rechtdoor over in een brede zandweg. U gaat dus 
linksaf. U loopt Apeldoorn uit en moet aan uw snelheid denken! U mag niet 
harder dan 60!  
 
Iets verderop passeert u een fietspad. 
Let op: de fietsers kunnen uit beide richtingen komen. 
 
Dit fietspad is gelegd op het vroegere tracé 
van de spoorlijn van Hattemerbroek naar 
Dieren. Deze spoorlijn werd ook wel de 
Baronnenlijn genoemd, omdat er in het 
gebied vroeger zoveel baronnen woonden.  
 
Aan het einde van de Plasweideweg 
gaat u voorbij nr. 6 linksaf, de Oude 
Zwolseweg in.  
 
Iets verderop versmalt bij het bord 
Apeldoorn de Oude Zwolseweg en mag u nog maar 30 km/uur.  
 

Tegenover nr. 61 gaat u linksaf, de Fluitersweg in. Deze slingert 
een paar keer maar u blijft hem volgen. Vanaf nu komt u 
regelmatig verkeersdrempels tegen. 
 
Verderop, in de bocht, heeft nr.36 een windwijzer met 
paardjes op het dak. Iets verderop heeft aan de 
linkerkant nr.19 een roofvogel aan de muur. Een 
afbeelding ervan staat ook op de garagedeur van dit 
huis. 
 

Tegenover nr. 21 gaat u rechtsaf, De 
Nieuwekamp in.  
 
Het eerste huis verderop links heeft een prachtige 
rieten kap terwijl aan de rechterkant maïs wordt 
verbouwd. Links bij nr.18 en 16 staan een paar eiken 
en een lindeboom en aansluitend een beukenhaag. 

 
Volg verder De Nieuwekamp, passeer de Hoge Brink en ga 
rechtdoor, een stuk éénrichtingsweg in. 
 
 

Fietspad over oud spoorwegtracé 

Eikenbloesem 
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Links op de hoek bij nr.10 ligt een vijver met een rij 
berken er achter, kenmerkend zijn de witte 
stammen. In een hek verderop rechts is een paard 
afgebeeld. 
 

Ga aan het einde van De Nieuwekamp 
linksaf. Dit is weer de Hogekampweg, hier 
gespeld als 'Hoge Kampweg'.  
 
Aan de linkerkant staan 2 grote bomen, platanen. Officieel is dit de westerse 
plataan (Platanus occidentalis). De schors van deze boom laat bij het dikker 
worden in stukken los. De vruchten van de plataan zijn ronde, stekelige 
bolletjes van een 3-5 cm dik aan een steeltje. Je kunt ze meestal zien hangen. 
 

Na een klein stukje passeert u weer het fietspad. Let op: de 
fietsers kunnen uit 2 richtingen komen. 
 

Direct na het fietspad ligt rechts een terrein 
waar in 2010 de boomfeestdag is gehouden. 
Schoolkinderen hebben hier toen onder 
begeleiding van de gemeente, het waterschap 
en het IVN bomen geplant. Daar waren ook 
bewoners van Casa Bonita bij aanwezig 
 
 
 

Voorbij het fietspad lopen links vaak paarden in de 
wei. Het huis rechts (nr.45) heeft een wind-wijzer met 
een zeilbootje. Het huis links op nr.42 heeft een 
stenen beeld van een “amazone te paard” in de tuin.  
 
U gaat de eerste weg rechtsaf, Kostverloren. 
Er komen weer regelmatig drempels. 
 
Het bedrijf aan de rechterkant, het Gelders Installatie 
Bedrijf, heeft een wel akelig groen grasmatje, 
kunstgras. 
 

Paardafbeelding 

Boomfeestdag 

Amazone 
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Het eerste huis links heeft een windwijzer met 
een hertje. Waar de weg iets omhoog gaat 
passeert u de Koningsbeek. De moeite waard om 
er even links en rechts te kijken. Links groeien 
een paar jonge, rode beuken en daarna een paar 
zwarte elzen (Alnus glutinosa). Elzen zijn bomen 
met de be-kende zwarte ‘elzenpropjes’ waarin de 
zaadjes van de els zitten.  
 
 
 

Als u de Koningsbeek naar links zou 
volgen zou u rondom 1900 langs de eerder 
genoemde watervluchtmolen zijn gekomen. 
De Koningsbeek komt vanaf de Veluwe en 
loopt vanaf paleis Het Loo noordelijk van 
de kazerne langs richting de Jacobus 
Fruytierschool. Achter Casa Bonita door 
loopt de Koningsbeek verder naar de Grift. De Koningsbeek was minder 
zichtbaar dan de Grift omdat hij op veel plekken overgroeid en deels ook 
ondergronds liep. Recent is de beek in het kader van Waterplan Apeldoorn 
weer volledig zichtbaar gemaakt en deels voorzien van een naastliggend 
voetpad. 
 
Blijf Kostverloren volgen. Rechts ziet u Termaaden. 
 
Links staat bij nr.20 op de hoek tegenover nr.18 een grote es. Het is de 
gewone es met de prachtige Latijnse naam Fraxinus excelsior. Aan het einde 
van Kostverloren staat links een grote beukenhaag. De acht bomen die er 
boven uitsteken zijn haagbeuken (Carpinus betulus). De haagbeuk heeft een 
stam als een beuk maar de bladeren zijn heel anders vooral door de 
gezaagde bladrand. De haagbeuk wordt ook wel steenbeuk of wielboom 
genoemd. 
 

Na de haag komt u op de Anklaarseweg en gaat u links het fiets- 
of voetpad op. 
 
U komt nu langs de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, een grote 
reformatorische school. Jacobus Fruytier (1659 – 1731) was een 
vooraanstaande predikant en vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.  
 

Iets verderop gaat u linksaf de oprijlaan naar Casa Bonita op; 
houdt rechts aan en u komt weer bij de hoofdingang. 
 
Einde route

Windwijzer 
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april 2015 
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  

http://www.ivn-apeldoorn.nl/

