
Gebiedsbeschrijving De Koningsbeek 

 
Deze wandeling langs de Koningsbeek gaat door een stukje 
Apeldoorn-Noord dat vroeger grotendeels agrarisch gebied 
was. Het grenst aan de dorpen Wenum-Wiesel. 
 
De Koningsbeek is een natuurlijke beek, die al in de 
Middeleeuwen de grachten van slot het Oude Loo voedde. 
Vanaf 1517 kreeg hij de functie van molenbeek en bijna 
twee eeuwen lang voorzag de beek diverse molens die 
langs zijn oevers verrezen van water. Bij de aanleg van het 
Nieuwe Huis Loo in 1685 veranderde het karakter van de 
beek. De molens verdwenen, het beekwater werd onderdeel 
van de paleistuinen en diende onder andere voor de hoge 
fonteinen. Opnieuw ‘koningsbeek’ dus. 
 
In de loop der jaren was de beek grotendeels uit het zicht 
verdwenen: hij liep in een buis onder het bedrijventerrein 
van de Stadhoudersmolen door. In 2013 is hij onderhanden 
genomen in het kader van het Herstelplan van Beken en 
Sprengen. Er zijn diverse maatregelen tegelijk getroffen, die 
positief zijn voor het milieu. De beek is weer helemaal 
bovengronds gebracht. Het beekdal is toegankelijk gemaakt 
en vormt nu een ecologische verbinding tussen het parkbos 
van Het Loo en de Grift. Grote delen langs de beek zijn 
afgegraven voor een betere waterberging, zodat de steeds 
grotere pieken in regenval ter plekke kunnen worden 
opvangen in plaats van de IJssel te belasten. En passant 
heeft men ook een directe afvoer gemaakt voor het 
regenwater van de gebouwen en terreinen van de Jacobus 
Fruytierschool en Casa Bonita. Grote hoeveelheden relatief 
schoon water stromen nu niet langer naar de rioolzuivering, 
maar komen uit op de Grift. 
 

 
Beukenhagen 
 

De omgeving van de Koningsbeek is de laatste 50 jaar 
nogal veranderd. De spoorlijn Apeldoorn-Zwolle is 
opgeheven en het tracé is omgevormd tot fietspad. De 
agrarische bedrijvigheid is vrijwel verdwenen. Er zijn nieuwe 
huizen gebouwd en scholen, bedrijven en instellingen. 
Hoewel het industrieterrein van de Stadhoudersmolen 
westwaarts oprukt, is het bestemmingsplan van het gebied 
erop gericht om het landelijke karakter te behouden. Het 
gezamenlijke initiatief van de buurtbewoners om de 
voortuinen met beukenhagen te omzomen onderstreept dit 
karakter en brengt eenheid in het straatbeeld.  

 

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. 
 

Lid of vriend worden van IVN? 

Steun het werk van IVN Apeldoorn door lid of vriend te 
worden. Voor €24 per jaar kunt u meedoen met onze 
activiteiten, krijgt korting op de cursussen, ontvangt u het 
afdelingsblad Groenvoer en de maandelijkse digitale 
Nieuwsbrief.  
Blijf zo op de hoogte van onze activiteiten in ons 
werkgebied, de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe. Meer 
informatie en aanmelden via lidworden.ivn-apeldoorn.nl  
 

Ommetjes 
Ommetjes zijn korte routes die je uitnodigen in je eigen 
woon- of werkomgeving op pad te gaan. Er zijn tal van 
ommetjes in en rond Apeldoorn beschikbaar, ook speciaal 
voor kinderen en hun (groot)ouders.  
 
Meer ommetjes in de buurt staan op de website: www.ivn-
apeldoorn.nl. In de omgeving van de Koningsbeek vind je de 
volgende ommetjes: Buurt het Loo groen bekeken, 
Waterschap: Land en Water, Park Zuidbroek en Wenumse 
Watermolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ommetje Koningsbeek 

Een beek tussen oud en nieuw 

 
Het begin- en eindpunt: parkeerterrein aan de 
Stadhoudersmolenweg (2

de 
 ingang links komende vanaf de 

Anklaarseweg, voorbij de bushalte) 
Lengte: circa 2,9 km (met extraatje 3,9 km) 
Tip: dit ommetje is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. 
 

Iedereen doet het op z’n tijd… een ommetje maken. Lekker 
een frisse neus halen met (klein)kinderen, de hond of 
gezellig bijkletsen met kennissen. Wandelen in het groen 
ontspant en is goed voor lijf en leden. IVN Apeldoorn deelt 
graag leuke en leerzame natuurweetjes met u. Loop dit 
ommetje en ontdek de natuur langs de Koningsbeek.  

 

 

 
 

 
 

IVN streeft naar een duurzame samenleving 
door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap 

 
 
 

http://lidworden.ivn-apeldoorn.nl/
http://www.ivn-apeldoorn.nl/
http://www.ivn-apeldoorn.nl/
http://www.ivn-apeldoorn.nl/ommetjes/Ommetje%20Buurt%20het%20Loo%20-%20IVN%20Apeldoorn.pdf
http://www.ivn-apeldoorn.nl/ommetjes/Ommetje%20Waterschap%20-%20IVN%20Apeldoorn.pdf
http://www.ivn-apeldoorn.nl/ommetjes/Ommetje%20park%20Zuidbroek%20-%20IVN%20Apeldoorn.pdf
http://www.ivn-apeldoorn.nl/ommetjes/Ommetje%20Wenumse%20watermolen%20-%20IVN%20Apeldoorn.pdf
http://www.ivn-apeldoorn.nl/ommetjes/Ommetje%20Wenumse%20watermolen%20-%20IVN%20Apeldoorn.pdf


Ommetje Koningsbeek  

Een beek tussen oud en nieuw 

 

Ga vanaf het parkeerterrein linksaf op de 
Stadhoudersmolenweg. Na circa 25 meter linksaf, het 
pad langs de Koningsbeek.  
Langs de rechterkant van de beek is te zien, dat de oever 
lager is gemaakt. Daardoor is er meer plek voor planten en 
dieren. Er groeit onder andere teunisbloem, 
vingerhoedskruid en brem. Ook is hier een vistrap aan-
gelegd waardoor vissen gemakkelijker stroomopwaarts 
kunnen zwemmen vanaf de Grift. In de beek groeit 
sterrenkroos en mannagras. 

 

 
Mannagras 

 

Ga bij het 1ste pad rechtsaf. 

Aan beide zijden van het pad is hier bosplantsoen 
aangeplant. Het is een variatie van verschillende inlandse 
struiken en bomen. In 2013 is de beek hier weer boven de 
grond gebracht  en is het beekdal hersteld. Waar mogelijk is 
voor de oorspronkelijke beekloop gekozen. Let op de grote 
monumentale eik links.  

 

Ga bij het volgende pad linksaf.  

Na zo’n 50 meter is er links een stuw in de beek te zien. De 
bedoeling is, dat vissen ook deze stuw stroomopwaarts 
kunnen passeren. De grond aan de overkant van de beek is 
een stuk afgegraven waardoor er wadi’s zijn gevormd, 
lagere plekken waar het regen water tijdelijk kan worden 
opgeslagen. Dit ontlast de afvoer van regenwater naar de 
Grift en vervolgens de IJssel. Achter het lager gelegen 
terrein is een hoogstamboomgaard geplant. Het fruit trekt 
vogels aan. 
 
Ga bij de verharde weg linksaf; na circa 50 meter 
rechtsaf over het graspad langs het huis (nummer 35).  
 

 
 
Aan je rechterhand is het weiland ook weer een stuk 
afgegraven. Na een flinke regenbui zie je al snel 
watervogels komen. Ook de ooievaars uit het nabijgelegen 
nest komen hier graag foerageren. In voorjaar en zomer zijn 
hier veel bloeiende planten te vinden. Zij lokken veel 
vlinders, zoals deze kleine vuurvlinder, hommels, bijen en 
andere insecten. 
 
Ga bij het 1ste pad rechtsaf, blijf daarna - waar het pad 
naar links gaat – het pad volgen.  

Het fietspad dat je nu kruist, ligt op het voormalige 
spoortracé van Apeldoorn naar Zwolle. Op de brug groeit 
muurleeuwenbek en langs de beek staan karakteristieke 
bomen als essen, elzen en wilgen. Ook wordt hier vaak de 
grote bonte en de groene specht gespot. In de beek groeit 
onder meer waterviolier met ondergedoken bladeren. De 
soort komt voor in ondiep water, is een indicator voor kwel 
en verdraagt veel schaduw. 

 
Muurleeuwenbek 

Ga bij het fietspad langs de Zwolseweg rechtsaf. Pas op 
fietsverkeer! Je loopt nu richting Wenum Wiesel.  

De beek komt hier in een duiker onder de weg door, 
komend vanuit het Kroondomein waar de Koningsbeek zijn 
oorsprong vindt. 

 

Ga bij de Oude Zwolseweg rechtsaf. Na circa 100 m 
rechtsaf de Hoge Brink. Ga na nog zo’n 100 m rechtsaf 
de Hogekampweg in. 

Let op de grote gingko rechts op de hoek bij nr 6.  
In deze buurt  zijn veel beukenhagen aangeplant; dit is een 
bewuste keuze van de bewoners.  

 

Buig met de Hogekamp rechts en even later naar links.  

Aan de linkerkant van de weg passeer je twee grote 
platanen.  

 

Kruis daarna het fietspad. 

Rechts is een bloemenweide ingezaaid en zijn er met de 
Boomfeestdag in 2010 drie walnootbomen geplant.  

 

Blijf de Hogekampweg volgen en ga na weiland voor de 
grote fabriekshal rechtsaf.  

Tussen de struiken zitten hier vaak kruisspinnen. 

 

Na de twee bochten in het pad (hier is de oude beekloop 
nog zichtbaar) is het weer bekend terrein. Ga bij de 
kinderboerderij linksaf langs de beek terug naar het 
parkeerterrein: het beginpunt van de wandeling. 

 

Extra 

 

Het is ook mogelijk om nog 
even de Stadhouders- 
molenweg over te steken 
via het graspad tussen de 
waterzuivering en de beek.  

 

Bij het bruggetje stroomt de 
Koningsbeek in de Grift. In dit 
deel van de beek is 
regelmatig de ijsvogel te zien. 
In strenge winters komen 
vaak veel ijsvogels om het 
leven. Eigenlijk is die naam 
ijsvogel dus niet zo goed 
gekozen.  

 

 
Loop weer terug naar het parkeerterrein: het begin van 
de wandeling. 


