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Wandeling 6 
Van Haeftenkazerne 
 

 
Begin- en eindpunt: Casa Bonita 
Lengte: 2,9 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 Stad-
houdersmolen. 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 ko-renmolen 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. 

 
Hoofdingang uit en via oprijlaan naar 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. 
 

Rechtsaf tot 1e zijstraat, daar rechtsaf, Kostverloren in. 
 
Met Kostverloren werd vroeger een stuk grond aangeduid, dat ondanks hard 
werken nauwelijks iets opleverde. Er heeft daar vroeger ook een eenvoudig 
boerderijtje gestaan met dezelfde naam. Staat al in 1611 vermeld.  

 
Voorbij het woonwagenkampje 1e weg linksaf, Termaaden in. 

Daarna 1e weg rechtsaf. 

 

In 1784 heeft een landmeter uit die tijd een kaart gemaakt van het gebied rond 
Het Loo. Hierop staat een kleine bebouwing met een huis Termaaden 
genoemd. Het huis heeft waarschijnlijk aan een jagermeester behoord. Op die 
kaart wordt over De Jagerhuizen gesproken, waar jagers uit die buurt 
woonden. Vermoedelijk waren deze jagers in dienst van de Koning.  
Ongeveer op die plaats ligt nu de straat “De Jagershuizen”. En ook de naam 
Termaaden is gebruikt voor de naam van de straat achter het kampje. 
 

Einde weg, met de bocht mee, naar links. De weg blijven volgen 
tot einde weg. 
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Net na de 2e bocht in de weg staat rechts in de groen-
strook een mooie grootbladige of zomerlinde (Tilia 
platyphyllos Scop.). Deze worden in Nederland niet  
zoveel aangeplant als de Hollandse en winterlinde. 
 

Einde weg rechtsaf, het voetpad nemen. Het 

fietspad oversteken. Goed opletten, slecht 

uitzicht!  
 

Over het tracé van dit 
fietspad liep vroeger de 
spoorlijn van Apeldoorn 
naar Hattemerbroek. Vanwege de vele 
baronnen die in dit gebied woonden werd het 
ook wel de Baronnenlijn genoemd. De spoorlijn 
werd geopend in 1887 en was voor 
personenvervoer tot 1950 in gebruik. Daarna 
tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw voor 
goederenvervoer. Nu is over het grootste deel 

van het spoortracé een recreatief fietspad aangelegd. 

 
1e weg rechtsaf, De Jagershuizen in.  
 
De weg volgen met tweemaal een bocht naar links tot aan het 
voetpad aan de rechterkant. Daar rechtsaf. 
 
We lopen nu langs een speelveld met 
een oud Kruithuisje, dit refereert aan de 
Van Haeftenkazerne, die tot 1993 in dit 
gebied stond. Deze Marechausseeka-
zerne werd 1911 gebouwd. Bij de start 
van de bouw werd er archeologisch on-
derzoek gedaan. Daaruit bleek dat er 
vroeger op die plek een middeleeuwse 
nederzetting lag uit de periode 8

e
 tot 

11
e
 en 12

e
 eeuw. Bij die opgravingen 

werden ook nog prehistorische 
potscherven gevonden uit de IJzertijd. 
De Van Haeftenkazerne werd destijds genoemd naar de eerste inspecteur 
van de marechaussee generaal-majoor G.A. van Haeften. 

Zomerlinde 

Kruithuisje 

Fietspad over oud spoortracé 
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Einde voetpad rechtsaf. Deze weg, zoals later blijkt het Van 
Haeftenpark geheten, met de bocht naar links volgen tot aan de 
Zwolseweg. 
 
Na de bocht in de weg naar 
links loopt u, vanaf nr. 31, 
langs een rij voormalige 
officierswoningen. Ze konden 
worden ingepast in het nieuwe 
bestemmingsplan. 
 
Aan de rechterkant ziet u dan 
een open veld. Langs de be-
planting aan de overkant van 
dit veld loopt de Koningsbeek.  
 
 
 
Deze beek liep in vroegere tij-den door het Van Haeften-terrein, maar in 1550 
werd de beek daar gedempt en verlegd naar het noorden, waarschijnlijk 
omdat de molens toen ook noordelijker werden gebouwd. De beek ontspringt 
in de bossen van Paleis Het Loo en komt bij de Rioolwaterzuivering uit in de 
Grift. De ligging van de beek is ook in de jaren daarna enkele keren 
aangepast.  
Langs de beek hebben verschillende molens gestaan; in het Koninklijk Park, 
maar ook daarbuiten. De eerste papiermolen werd gebouwd in 1629 en 
verdween bij de bouw van het paleis en de aanleg van de vijvers rond 1690. 
Tussen het park en de Grift hebben indertijd 3 molens gestaan.  
 
In het kader van de boomplantdag is in 2010 op de hoek van de vroegere 
spoorlijn (nu fietspad) en de Koningsbeek, door schoolkinderen samen met de 
gemeente, waterschap en IVN, een bosje geplant met daarnaast een strook 
grasland met veldbloemen. Daarbij waren ook bewoners van Casa Bonita 
aanwezig.  

 
Bij de Zwolseweg linksaf over het fietspad, even tegen het verkeer 
in lopen tot de 2e ingangspoort van de Van Haeftenkazerne.  
 
Bij de tweede ingangspoort linksaf, het Van Haeftenpark in.  
 
We lopen nu langs het voormalige hoofdgebouw van de Van Haeftenkazerne, 
dat werd gebouwd in 1915. Om de eerste inspecteur der marechaussee, 
generaal-majoor Van Haeften, in ere te houden werd het Depôt, zoals de 
kazerne toen werd genoemd, in 1948 omgedoopt tot Van Haeftenkazerne. 

Voormalige officierswoningent 
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De nieuwe naam werd ingebeiteld in de zandstenen boog bij de entrée. In 
2002 werd dit hoofdgebouw omgebouwd tot appartementengebouw.Kort 
daarna werden op het kazerneterrein ook een 50-tal woningen gebouwd. 

 

 
Na ongeveer 40 m rechtsaf een smal pad in en meteen linksaf. De 
weg hier heet Klein Oosterwijk.  
 
In de weg en het plantsoen ziet u grote flagstones liggen. Deze geven de 
plaats aan van de paalfundering van een middeleeuwse boerderij, die bij het 
archeologisch onderzoek begin deze eeuw werden gevonden. In het 
Kruithuisje even verderop is een maquette van die boerderij is te vinden, naar 
voorbeeld van eenzelfde boerderij gevonden in Gasselte. In het parkje ligt ook 
een steen met informatie over de boerderij. 
 
We lopen nu weer langs het parkje met het Kruithuisje. Naast dit huisje staat 
een duiventil. Deze is daar geplaatst als eerbetoon aan de zogenaamde 
Kruitduiven. Op het informatiebordje naast dit kunstwerk staat de volgende 
tekst: 
 
In Memoriam, Columba exercitus. 
 
Het duivenras Columba exercitus, ook wel kruitduif genoemd, kent een lange 
geschiedenis. Het was een oud select ras, waar later onze gewone postduif 
uit voortgekomen is. De naam Kruitduif stamt uit het leger. Dode uitge-
droogde kruitduiven werden eertijds op stokken geprikt om het kruit in de 
kanonnen mee aan te stampen.

Voormalig hoofdgebouw Van Haeftenkazerne 
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Kruitduiven waren, sinds de Romeinse tijd, compagnon van soldaat en leger. 
Vaak was er sprake van een innige band tussen de duiven en de soldaten, die 
ze verzorgden. 
Deze duiven waren vermaard om hun uithoudingsvermogen, snelheid, 
intelligentie en trouw, waardoor ze zeer geliefd waren onder de soldaten. Niet 
in de laatste plaats om de grote opofferingsgezindheid van de duiven. Als 
levende schilden vlogen ze voor de vijandelijke kogels om hun baasjes te 
beschermen. 
 
Zo werden aan kruitduiven ook medailles uitgereikt; alleen al in Engeland 
werden in de tweede wereldoorlog 31 kruitduiven met een zogenaamde 
‘Dickin-medaille’ onderscheiden voor hun uitzonderlijke moed en 
plichtsbetrachting. 
 
In 1942 vaardigde de Duitse bezetter een wet uit waarbij het verboden was 
deze dappere duiven te bezitten. In ons land werden met toestemming van de 
bezetter de beste dieren ondergebracht in het duivenpark van de heer Spruyt 
in Gouda, maar door een paratyphusepidemie zijn jammer genoeg alle dieren 
van dit befaamde ras hier verloren gegaan. 
Daarom dit monument voor de Columba exercitus. 
Een kunstwerk van Pietertje van Splunder & Zeger Reyers (Broos). 
 

Kunstwerk: duiventil als eerbetoon aan de kruitduiven 
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Wie in een encyclopedie gaat zoeken naar de soort Columba exercitus zal de 
soort niet kunnen vinden. Van Splunder en Reyers moeten daarom lachen. 
‘Het hoort bij ons verhaal’, zeggen ze.  
‘Een deel is waar, een ander deel niet, maar we zeggen niet welk deel. Dat 
van die dode duiven deed het goed bij ons thuis, iedereen moest lachen’, 
daarmee een tipje van de sluier optillend. 
 

Einde weg rechtsaf De Jagershuizen in.  
 
Doorlopen tot aan de Anklaarseweg. Daar linksaf en via het 
voetpad terug naar Casa Bonita. 
 

We komen nu weer langs de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Dit is 
een school op reformatorische grondslag waar onderwijs gevolgd kan worden 
vanaf VMBO-niveau tot en met VWO. Ds. Jacobus Fruytier, die leefde van 
1659-1731, was een bekend voorvechter van de Nadere Reformatie. 
 

Einde route 
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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/

