
Wandeling Stayokay Apeldoorn 
Park Berg & Bos / Orderbos (circa 3 km) 
 

 
 

Gebiedsomschrijving en geschiedenis 
Stayokay Apeldoorn ligt tussen het Stadspark Berg & Bos 
én het Orderbos, beide tegen de wijk Orden aan. 
Het Park Berg & Bos is een ruim aangelegd park (250 ha) 
met centraal een prachtige vijver, de sprengenvallei en 
vele attracties zoals het Klimbos en de Apenheul. Men is 
rond 1930 begonnen met de aanleg van Park Berg & Bos. 
De afgelopen jaren heeft het park een grondige 
opknapbeurt gehad: een vernieuwd entree en het herstel 
van het oude Theehuis met uitzicht op de vijver. 
Het park heeft veel aan natuur te bieden. 
 
Het Orderbos is een mooi heuvelachtig recreatiebos 
omgeven door sportvelden. De rechte lanen en wegen 
laten het oorspronkelijke patroon van de bebossing zien, 
die eind 19de eeuw is gestart. Er liggen heideveldjes, een 
beek met een sprengkop en oude grafheuvels. Ook zijn er 
resten van een middeleeuwse industrie te vinden: de 
ijzerwinning. 
 
Park Berg & Bos én het Orderbos vormen samen een 
begin van het Veluws massief. Tijdens deze wandeling 
tref je specifieke planten, bomen en dieren van de Veluwe 
aan. 

 

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 het toegangshek 
(zie onder) naar het Park. 

 
Na het toegangshek ga je linksaf de verharde weg in. 
Je passeert een wildrooster en gaat rechtdoor tot de 
3

de
 kruising. 

 

Circa 60 meter na het wild rooster zie je rechts een 
opvallend hoge boom. Dit is de fijnspar: je weet wel onze 
kerstboom. Kijk wat er kan gebeuren als je deze boom 
zo’n 90 jaar laat staan. Deze spar heeft een omtrek van 
maar liefst 3,5 meter en is wel 40 meter hoog. 
Na de eerste kruising passeer je rechts de herten-wei. 
Hier staan een paar koppels edelherten en damherten in 
een ruime omheining. Op de Veluwe komen deze twee 
soorten in het wild voor.  
 

 
Edelhert                                    Damhert 

 

De rododendrons hebben in de zomer van 2018 veel te 
lijden gehad van de hitte en de droogte. Enkele zijn flink 
teruggesnoeid. Je ziet dat de meeste struiken weer prima 
uitlopen. 
 
Bij de 3de kruising ga je linksaf het onverharde pad 
in. Aan de rechterkant is de zwijnenweide. 

Gedurende deze wandeling kom je omgewaaide -en/of 
dode bomen tegen. Met het bewust laten liggen of laten 
staan van voldoende dood hout ontwikkelt de 
bosbeheerder een gezond bos met een grote 
biodiversiteit: dood hout leeft!  
De grote bonte specht is een van de soorten die hier goed 
gedijt. De specht haalt voedsel uit dood hout en hakt elk 
jaar een nieuw nest uit. Andere vogels maken vervolgens 
weer dankbaar gebruik van de leeggekomen nesten. Kijk 
eens of je nog meer uitgehakte nesten en bewoners ziet. 
 

 

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


Sta eens stil als je een snel geklop/geratel hoort. Richt je 
op het geluid en dan maak je kans de grote bonte specht 
te zien met z’n kenmerkende rode ‘stuit’.  
Let ook eens op de verschillende kegels die je hier op het 
pad vindt. Het zijn kegels van de Grove Den, de Douglas 
spar, de Fijnspar en de Larix. 

    
Douglas              Fijnspar                Grove den          Larix 
 

Langs dit onverharde pad staan volop bosbessen. Deze 
struik gedijt goed in een open en gemengd bos. De 
blauwe bessen, die gedurende de zomer rijpen, zijn 
heerlijk en rijk aan vitamine-C. 
 

 
 
Ga rechtdoor tot een kruising met paaltje met gele 
kop; hier linksaf. Dan rechtdoor, de weg met 
aangrenzend fietspad oversteken en langs de witte 
slagboom van ‘Het Geldersch Landschap’. 

Hier loopt het Park Berg & Bos over in het Orderbos.  
Dikke kans dat je veel zwijnen-gewroet ziet. In het 
omgewoelde zand kun je diverse zwerfstenen ontdekken. 
 
Na ongeveer 300 meter linksaf door het toegangshek.  
Rechts passeer je een hockey- en een tennisveld. 

Je loopt nu door een oude beukenlaan die je een flink stuk 
gaat volgen. De beukenlaan heeft zijn beste tijd gehad. 
De gemeente Apeldoorn is al meer dan 15 jaar bezig de 
oude slechte bomen te vervangen door jonge beuken. 15 
jaar lijkt een lange tijd maar valt in het niet bij de 
gemiddelde leeftijd van de oude beuken van 100-120 jaar. 
De beuk heeft een dunne (gladde) schors die niet tegen 
de zomerzon kan. Een beuk die solitair staat zorgt met z’n 
lange takken voor voldoende schaduw. In een beukenlaan 
‘zorgen de beuken voor elkaar’ door gezamenlijk 
voldoende schaduw te creëren. Zomaar een beukenboom 
uit een laan halen heeft tot gevolg dat de eerstvolgende 
beuk zonschade op de schors oploopt en na verloop van 
tijd ook het loodje legt. Je kunt dit voorkomen door nieuwe 
beplanting die snel voldoende schaduw creëert.  
 

Soms zie je een beuk ingepakt in de jute. De jute 
beschermt de beuk een paar jaar tegen de zon waarbij de 
beuk de kans krijgt om, door het jute heen, nieuwe 
zijtakken voor de nodige schaduw te ontwikkelen. 
 
Na 200 meter ga je door een hek en verlaat je het 
honden-los-bos. Je steekt na 50 meter de weg over en 
vervolgt de beukenlaan. 

Aan de 5
de

 beuk links, van dit gedeelte van de laan, zie je 
een grote verdikking. Dit is een boom-tumor, een enorme 
vergroeiing. Dit gedeelte van de boom is erg in trek bij 
instrumentenmakers vanwege de mooie en afwijkende 
houtstructuur. 

 
 
In het voorjaar is er veel onder begroeiing van klein 
springzaad, adelaarsvaren, ooievaarsbek, 
koekoeksbloem, kleefkruid en brandnetel. 

    
Springzaad- koekoeksbloem – ooievaarsbek-kleefkruis 

 
De laan loopt verder langs verschillende speelweides 
waar zomers volop gerecreëerd kan worden. Door de vele 
overgangen,  bosrand en weiden, is dit een geliefde 
uitvalsbais van de buizerd. Geen buizerd is hetzelfde 
getekend: van donkerbruin tot bijna wit. 
Zittend op een paaltje of zoals in dit bos zittend op een tak 
wacht de buizerd zijn prooi op. 

 

Na de eerste weide loopt het pad een stuk omhoog. Draai 
je halverwege deze heuvel eens om; je hebt dan een 
prachtig zicht op de (kilometerslange) beukenlaan. 
 
Vervolg de laan en passeer aan het einde een groene 
slagboom. Links de verharde weg op. 

Let op: dit is een toegangsweg voor de sportvelden met 
het nodige bestemmingsverkeer. 
 
Na 50 meter op de splitsing rechtsaf, het wandelpad 
links van de weg. 

Links passeer je de Honkbalvereniging Robur en rechts 
de Korfbalclub.  
 
Na 200 meter, tussen de paaltjes 
door, de parkeerplaats op. En na 
het Tennisveld linksaf tot Club 
Pellikaan (bij groen toegangshek). 
Voor dit hek ga je rechtsaf en na ca 
25 meter linksaf het bos en een 
klein onverhard pad in. 
 
Na ca 100 meter bij een splitsing linksaf het smalle 
pad in. Je vervolgt dit pad met links de sportclub en 
later een voetbal veld.  
Aan het einde van dit pad kom je bij de Asselsestraat; 
zie foto. Hier steek je recht over en bent weer terug op 
het terrein van Stayokay Apeldoorn.  
 

 
 
Wij hopen, namens de medewerkers van Stayokay 
Apeldoorn en van IVN Apeldoorn dat je van deze 
wandeling hebt genoten.  

 
 
 
 
 
(versie 2022-08) 


