
Gebiedsbeschrijving 
Deze wandeling voert door een gemengde wijk van wonen, 
werken en leren. Prominent aanwezig is de Belastingdienst 
met zijn exotische nieuwe torens. In de overgebleven 
stukjes in de wijk is echter nog heel wat natuur te 
ontdekken. Veel daarvan wijst terug op het bos dat hier 
vroeger geweest is. Zo groeit er veel klein springzaad, 
klaverzuring en ook de brede wespenorchis. 
 

Geschiedenis 

Rond 1845 was deze omgeving een kaal gebied schaars 
begroeid met heide. Dat blijkt uit de toenmalige 
topografische kaart. Begin vorige eeuw is dat ingrijpend 
veranderd: er is veel naaldbos (aanplant) en kreupelhout. 
Kreupelhout kon ontstaan, doordat er geen beweiding met 
schapen meer plaatsvond. En de schapen verdwenen, 
omdat de schapenmest niet meer nodig was. Er was nu 
kunstmest! Het grootste bosgebied is het Walterbos, 
aangelegd door notaris Walter. Deze notaris is in 1941 als 
gijzelaar van de Duitsers in Jena overleden.  
 
Begin vorige eeuw zien we de bebouwing langs Sterrenlaan 
en Sprengenweg oprukken. Ten noorden van het Walterbos 
waren schietbanen (Schuttersweg!). Plannen rond 1930 
voorzien in een uitgebreide woonwijk, die ook het huidige 
park Berg en Bos zou omvatten. Met onder andere een 
groot winkelcentrum en drie kerken.  
Omstreeks 1950 is een groot deel van de huidige straten 
aanwezig en bebouwd; het Walterbos zelf is echter nog 
steeds bos. In dat bos is de nieuwbouw van het Juliana-
ziekenhuis voorzien. Maar dat is er nooit gekomen. 
 
Dan gaat het snel, er komt een kantoor van de 
belastingdienst. En na 1965 volgt er een snelle uitbouw met 
nieuwe woningen, de belastingdienst breidt op het huidige 
complex sterk uit, de verzekeringskamer verschijnt en ook 
het Veluws College. 
 
In het begin van de huidige eeuw vindt er nieuwbouw en 
renovatie plaats bij de belastingdienst. Daarbij wordt ook 
een deel van de beplanting aangepast. Van het 
oorspronkelijke Walterbos resteren wat klein stukjes.

IVN Apeldoorn 

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een 
vereniging van vrijwilligers die mensen betrekt bij hun 
(groene) leefomgeving, natuur, milieu en landschap. 
Zo'n 23.000 vrijwilligers zijn actief in 170 lokale afdelingen. 
Jaarlijks organiseren zij talloze excursies, cursussen, 
wandelingen en opleidingen. Door de laagdrempelige en 
educatieve activiteiten maakt een groot aantal mensen 
kennis met de natuur. 
 
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  
 
Volg ivn.apeldoorn ook op  
 

IVN Apeldoorn steunen? 
Steun het werk van IVN Apeldoorn door lid of vriend te 
worden. Voor een vriendenprijs van € 12 per jaar ontvangt u 
vier keer per jaar 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. Download de ommetjes 
gratis via de website ommetjes.ivn-apeldoorn.nl 
 

Tip  
Aan de overkant van de Kennedylaan is de route uitgezet 
van ommetje Spreng en park.  

 
 

Ommetje Walterbos 
Groen belast 

 
Het begin- en eindpunt: hoofdingang Belastingdienst aan 

de Kennedylaan 
Lengte: circa 2 km 
GPS: 52.211413, 5.93766 
 

Iedereen doet het op z’n tijd… een ommetje maken. Lekker 
een frisse neus halen met (klein)kinderen, collega’s 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. Wandel dit 
ommetje en ontdek de huidige status van het voormalige 
bosgebied Walterbos.  

 
 

 
 

 
 
 

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

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


 

Ommetje Walterbos 
Groen belast 
 
Loop vanaf het beginpunt, met je gezicht naar de 
ingang, linksaf over het trottoir. Direct rechts op de hoek 

staan vier bomen. Het zijn twee zomereiken, herkenbaar 
aan hun gegroefde bast, een flinke Amerikaanse eik en een 
wat kleinere Spaanse aak. De Amerikaanse eik is import; de 
beide andere zijn echt inlandse bomen.  
Even verderop groeit er klimop op de bomen en ook op de 
bodem. Bij klimop valt op dat er twee bladvormen zijn. Het 
‘gewone’ blad en min of meer ruitvormige bladen. Die 
laatste bladen groeien aan de stengels, die ook de bloemen 
voortbrengen. Verderop groeien ook naaldbomen. Dat is de 
Douglas, een uit Noord Amerika geïmporteerde soort, die 
wordt gebruikt voor houtproductie. 
 

 
klimop 

 
Bij de volgende ingang van de Belastingdienst 
doorlopen. Vlak voor de Waltersingel rechtsaf het 
houten pad op. Langs het pad groeien hier links 

tongvarens. Deze varen komt van nature wel in Nederland 
voor, maar niet in dit soort terrein. Ze zijn hier dus 
aangeplant. Dat geldt ook voor de hangende zegge, aan de 
andere kant van het pad. Vlakbij de ovale toren staan links 
nog wat grove dennen tussen de andere bomen: een restant 
van het Walterbos. De grove den is de boom die het meest 
is aangeplant op de Veluwe. Daar vlakbij staat ook een 
tamme kastanje, die te herkennen is aan de lange bladen 
met een gezaagde rand. 
 
Waar het doorgaande houten pad naar rechts buigt, is 
ook een houten aftakking naar links. 

 

Steek vervolgens links over en volg het betegelde pad 
achter het bordje Waltersingel. Vooral links van dat pad is 

veel ondergroei met onder meer look-zonder-look, stinkende 
gouwe, robbertskruid, klein springzaad en salomonszegel. 
Halverwege dit pad groeit links een doolhofzwam op een 
Amerikaanse eik. 
 

 
 
Berken 
De berk is een boom die van nature op de Veluwe veel 
voorkomt. Het is een snel groeiende boom, waarvan het 
hout wel stevig maar weinig duurzaam is. Er komen in 
Nederland twee soorten berken voor: de zachte berk en de 
ruwe berk. Op de Veluwe zien we vooral de ruwe berk. 
 
Berken zijn ook geliefd als laan- en tuinbeplanting, omdat ze 
als sierlijk ervaren worden. In de bosbouw werden ze veel 
gebruikt in stroken om bosbranden te beteugelen. En 
vroeger werden ze ook wel als beplanting langs wegen 
gebruikt. Door de witte stam spaarde dat straatverlichting  
uit.  
 
Een aantal paddenstoelen is aan de berk gebonden: 
berkenzwam en berkenboleet. Ook de vliegenzwam komt 
voornamelijk bij berken voor. Berken worden meestal niet 
veel ouder dan 100 jaar. 
 

Bij de drukke Jachtlaan rechtsaf. Volg het trottoir tot 
aan de Gunninglaan; hier rechtsaf. Hier staan originele 

jaren-dertig-huizen. Er zijn nu trottoirs, de oorspronkelijke 
plannen wilden alleen gras als berm. Als bermboom zijn hier 
berken aangeplant. 
 
Op de kruising met de Waltersingel rechtsaf. De Joost 
van den Vondellaan oversteken, terug naar het houten 
pad en dat naar links vervolgen. Bij een kruisend 
verhard pad linksaf terug naar de Joost van den 
Vondellaan en rechtsaf. Links staan de laatst gebouwde 

woonhuizen uit deze buurt, nu zo'n 40 jaar oud. 
 
Bij de tweede weg linksaf, Bilderdijklaan. Volg het 
trottoir aan de linkerzijde. In de middenberm groeien 

Amerikaanse eiken. In de herfst kleuren de bladeren fraai 
rood. Hieronder groeien in de herfst vaak paddenstoelen. 
Ook staat er een buste van de bekende vaderlandse dichter 
Joost van den Vondel. 
 
Op de kruising met de Gunninglaan rechtsaf. Een eindje 

verder links - rechts van het huisnummer 24 – hangt een 
fraaie verzameling vogelkastjes aan de gevel. 
 
Op de kruising met de Waltersingel rechtsaf. Op de 

volgende hoek groeien muurpeper en breukkruid tussen de 
trottoir tegels, zolang ze ten minste niet door de gemeente 
worden verwijderd in het kader van ‘schone’ trottoirs. En na 
het oversteken groeit er vijfvingerkruid en een wolfsmelk 
langs de stoeprand. 
 
De weg blijven volgen tot de Joost van den Vondellaan 
en daar oversteken. Ga weer het houten pad op, en 
vervolg dat naar links. Bij de ovale toren staat een rij 

beuken langs het pad. Vermoedelijk het restant van een 
beukenhaag. Natuurlijk geliefd om de beukennootjes, niet 
alleen bij mensen.  
Beukenbos op de Veluwe kan beschouwd worden als een 
‘eindbos’. Wanneer er beukenbos is, komt er door het 
gesloten bladerdak weinig zonlicht op de grond. Andere 
planten, dus ook bomen, kunnen daar niet of nauwelijks 
ontkiemen en opgroeien. Dus eens een beukenbos, altijd 
een beukenbos. 
 
Het houten pad blijven volgen tot John F. Kennedylaan. 
Hier rechtsaf naar het beginpunt. Aan de rechterkant 

staan na 50 m. met diep gegroefde stammen een aantal 
witte acacia's, die in het voorjaar fraaie witte trosvormige 
bloesems hebben. Maar pas op: bijna alle onderdelen van 
deze bomen zijn giftig. 


