
Wandeling Stayokay Apeldoorn 
Park Berg & Bos (circa 5 km) 
 

 
 

Gebiedsomschrijving en geschiedenis 
Stayokay Apeldoorn ligt aan de rand van het Stadspark 
Berg & Bos. Dit park van ruim 250 hectare ligt aan de rand 
van het Veluwe massief. Je vindt er een vijver, de 
sprengenvallei en vele attracties zoals het Klimbos en de 
Apenheul. Ook tref je specifieke planten, bomen en dieren 
van de Veluwe aan.  
Jong en oud kunnen zich hier prima vermaken in de natuur 
en met vele activiteiten.  
 
De geschiedenis van het Park Berg & Bos begint met de 
aanleg rond 1930. In het kader van de toenmalige 
werkverschaffing gebeurde dit nagenoeg met de hand.  
De afgelopen jaren heeft het park een grondige 
opknapbeurt gehad. 
Deze wandeling van ongeveer 2 uur over verharde en 
onverharde paden geeft een goed beeld van dit fraaie park. 

 

 
 
 
 
 

IVN Apeldoorn 
IVN Natuureducatie is een vereniging van vrijwilligers die 
mensen betrekt bij hun (groene) leefomgeving, natuur, 
milieu en landschap. 
IVN Apeldoorn organiseert activiteiten als fietstochten, 
wandelingen, cursussen en landschapsonderhoud voor 
jong en oud. Voor mensen die zelf op pad willen in de 
natuur, zijn er wandel- en fietsrouteboekjes en ommetjes 
gratis te downloaden van www.ivn-apeldoorn.nl. 
 

De IVN Routes app  
Deze wandeling is ook beschikbaar via de 
(gratis) IVN Routes app. Je hebt dan de route, 
je locatie en meer informatie op je smartphone. 
Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in 
de route of de informatie? Laat het ons weten via 
routes@ivn-apeldoorn.nl. 
 
 

Start Wandeling 

 
Vanuit de receptie de oprijlaan rechts een stukje terug. 
Dan links door het bosje en door het toegangshek (zie 
onder) naar het Park. 

 
Bij de verharde weg ga je linksaf, daarna passeer je 
een wildrooster. Bij de eerstvolgende kruising ga je 
linksaf, een onverhard pad in. 

Bij het begin van dit pad zie je een afwisseling van loof- en 
naaldbomen inclusief nieuwe aanplant. Door veel variatie 
aan te brengen bevorder je de biodiversiteit. 
Na de bocht zie je het effect van een monotoon Douglas-
sparrenbos. Bijna geen onder-begroeiing. Een groepje rode 
beuken zorgt voor enige afwisseling. 
 
Na de kruising met een verhard pad rechtdoor. 
Vervolgens rechtdoor bij de kruising met een holle 
weg. 

Kort na de laatste kruising zie je een IVN-informatiebord 
met een beschrijving van het Toekomstbos. Hier is men 
bezig middels selectieve kap een grotere mix aan 
boomsoorten te ontwikkelen inclusief meer ruimte voor 
gevarieerde onder-begroeiing. 
Het bewust laten liggen of laten staan van voldoende dood 
hout is een heel belangrijk onderdeel van dit bosbeheer. 
Dood hout vormt de basis van veel nieuw leven en dus 
toename van de biodiversiteit. 
De recente storm van 2018, met z’n vele omgewaaide 
bomen, is door dit beleid hier goed zichtbaar. 
 
Bij de eerstvolgende gelegenheid rechtsaf. 

Kijk eens naar de verschillen tussen het bos links en 
rechts. Links van je zie je wat er gebeurt als er niet 
ingegrepen wordt: een monotoon donker sparrenbos waar 
een ondergroei nagenoeg ontbreekt. Rechts is veel meer 
afwisseling. Er komt meer licht op de bodem. Dus veel 
meer ondergroei. 
 
Aan het eind van het pad (bij geel/zwart paaltje) 
rechtsaf, vervolgens na 25 meter (zwart paaltje) linksaf.  
 
Einde pad rechtsaf  

Even verderop staan 2 ‘kijkers’ Er zit 
geen lens in, maar je kijkt door een 
klein gaatje. Probeer het maar eens. 
Ook staan hier volop bosbessen. 
Deze struik gedijt goed in een open 
bos met veel licht. De blauwe 
bessen, die gedurende de zomer 
rijpen, zijn heerlijk en rijk aan 
vitamine-C. 
 
Op kruising met grindweg linksaf. 

Deze verharde en brede laan buigt verderop langzaam 
naar rechts. Je blijft deze laan volgen; het is een (meestal) 
rustig gedeelte met mooie doorkijkjes waaronder een zicht 
op de grote omheinde bosweide. Afhankelijk van de tijd van 
het jaar kun je verschillende vogels horen en zien. 
 
 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
https://www.ivn.nl/ivn-routes
mailto:routes@ivn-apeldoorn.nl?subject=Opmerking%20routes%20IVN-Apeldoorn
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Op kruising rechtdoor. 

Je passeert 2x een naambordje Piramide dat verwijst naar 
een tijdbeeldmonument. Dit monument moest uiteindelijk 
een compleet tijdsmonument worden maar dat is er niet 
van gekomen. 
Op het open veld staat digitalis of vingerhoedskruid. Waar 
zou die naam vandaan komen? 
 
Na de 2de kruising nog 300 meter rechtdoor en dan 
rechtsaf (bij links van het pad staand paaltje met 
donkerblauw pijltje naar rechts). Ga door het 
toegangshek van de grote bosweide.  

 

 
Binnen deze omheining worden ‘s zomers schapen geweid. 
Ook worden er diverse culturele- en hobby-evenementen 
gehouden waaronder het Openlucht filmfestival in 
augustus. Zie ook de agenda bij de Stayokay Apeldoorn. 
Na de donkerte van de productiebossen vallen de openheid 
en de vergezichten van deze ruim opgezette weide op. 
 

 
 
Steek de weide recht over tot een hek. Vóór dat hek ga 
je linksaf onder de laaghangende takken van een 
(zomer)eik door en via een doorgangshek het bos weer 
in.  
Blijf dit pad volgen tot het volgende hek. Volg hier ook 
het pad rechtdoor. 
 

Na het tweede hek zie je rechts stapels snoeihout. Zoals 
eerder aangegeven past dit in het moderne bosbeheer. Het 
is ook een perfecte schuilplaats voor vele dieren. 
Het kan zijn dat je hier tropische apengeluiden hoort. Dat 
kan kloppen: links passeer je namelijk een gedeelte van de 
Apenheul. Aan het einde van dit pad loop je langs grote 
rododendrons. Er staat hier een bord van het IVN 
Natuurpad met de beschrijving van deze struiken. 

Na de rododendrons linksaf het verharde pad in. 
Daarna eerste pad rechts en nogmaals eerste pad 
rechts Na 30 meter voor groene afvalbak linksaf 
richting de waterval. Rechtsaf, de trap omlaag, langs de 
waterloop met cascades. 

Je hebt hier een prachtig zicht op de grote bosvijver met z’n 
vele watervogels en ‘s zomers volop bloeiende inheemse 
planten. 
Deze vijver is met de handschop en kruiwagen gegraven in 
de jaren 30 van de vorige eeuw. Het eiland midden in de 
vijver was te hard (een ondoordringbare leemlaag) om af te 
graven en tijdens het graven is besloten om het zo te laten 
als eiland. Hiermee is het een geliefde broedplaats voor 
watervogels geworden. 
 
Onderaan de trap rechtsaf langs de vijver en na 200 
meter weer rechtsaf door een tunnel gemaakt van 
zwerfkeien.  
De gebruikte 
zwerfkeien zijn 
opgespaard tijdens 
het handmatig graven 
van de vijver.  
Je loopt nu door de 
Sprengenvallei. 
Sprengen zijn gegraven beken met als oorsprong een door 
de mens aangegraven bron van water, de sprengkop. 
In en rond de gemeente Apeldoorn zijn de afgelopen jaren 
vele sprengen gerestaureerd. Samen vormen ze nu een 
natuurlijke opvang en afvoer voor de in de afgelopen 
decennia sterk toegenomen hoeveelheid regen. 
 
Blijf dit pad rechts van de spreng volgen en bij de Y-
splitsing (met bankje) schuin rechts voor en omhoog. 
Aan het einde van dit onverharde pad rechtsaf een 
verharde laan in. 

Je loopt nu over een beukenlaan (met groene en rode 
beuken) die uitkomt bij het Klimbos. 
 
Aan het einde van de laan rechtsaf en direct linksaf een 
onverhard pad in. Vervolg dit pad met links het 
Klimbos en rechts de speelweide. Aan het einde van 
het pad ga je door onderstaand hek. 

 

Direct na het hek links staat een bord met informatie over 
het inheemse wild. Achter dit bord staat een uitkijkpost 
waar je edelherten en damherten kan bewonderen. Ze 
staan hier in een ruime omheining maar op de Veluwe 
komen deze twee soorten volop in het wild voor. 

 

 
 
Aan de andere kant van het pad, een omheining met een 
groep wilde zwijnen. Normaal is het zwijn een nacht- en 
schemerdier, echter door het regelmatig voeren zijn ze hier 
overdag ook actief. Het mannetje heet keiler en het 
vrouwtje zeug. 
Na het modderbad, ook wel zoelen genoemd, schuren de 
zwijnen hun vacht aan de bomen, waarmee ze de modder 
maar ook parasieten kwijtraken. Je kan de uitgesleten 
veegplekken zien op de bomen.  
 
Je vervolgt dit pad en ga dan na 300 meter linksaf de 
verharde weg in.  

Deze brede laan is omzoomd met volwassen zomereiken 
met daaronder weer volop rododendrons. 
In park Berg & Bos zie je veel van deze brede lanen.  
In de oorspronkelijke planologische plannen (in de jaren 20 
van de vorige eeuw) wilde de gemeente in dit gebied een 
villawijk bouwen. Deze brede lanen zouden uiteindelijk 
toegangswegen worden. Door de crisis in de 30-er jaren 
van de vorige eeuw is dit bouwplan niet doorgegaan en er 
is toen besloten om een stadspark aan te leggen. Zo kwam 
er iets moois uit een crisis. 
 
Volg dit pad. Na het wildrooster rechtsaf, het 
toegangshek door terug naar de Stayokay Apeldoorn. 
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