
Gebiedsbeschrijving 
Deze wandeling voert voornamelijk door een werkgebied, 

het bedrijvenpark Apeldoorn Noord en de wijk Anklaar.  

Geschiedenis 

Het gebied ten noorden van de Anklaarseweg en ten oosten 

van het Apeldoorns Kanaal is pas laat ontgonnen. Rond 

1850 is bijna de helft nog woeste grond met een hoge 

grondwaterstand. Die hoge grondwaterstand komt door het 

kwelwater afkomstig van de hogere delen van de Veluwe. 

Vandaar ook namen als Noord Apeldoornse Broeklanden en 

Zuidbroek. Er staan ook weinig huizen.  

Zo'n 50 jaar later is dat beeld flink gewijzigd. Bijna alles is 

ontgonnen, op een paar kleine heideveldjes na. En op 

sommige plaatsen zijn bosjes aangeplant. De bebouwing is 

flink toegenomen. Er zijn veel meer wegen. Weer zo'n 50 

jaar later is er minder veranderd. De bebouwing is wel iets 

toegenomen, maar verder zijn er geen ingrijpende 

wijzigingen.  

 

Groot zijn de wijzigingen in de zeventiger jaren, wanneer de 

wijk Anklaar wordt gebouwd. Enkele oude huizen worden 

bewaard, En enkele wegen worden (deels) gehandhaafd. 

Maar ten zuiden van de Anklaarseweg herinnert vrijwel niets 

meer aan de agrarische geschiedenis. Ten noorden van de 

Anklaarse weg is het een beetje een rommelige randzone 

van de stad. 

 

De huidige situatie is weer sterk veranderd, vooral aan de 

noordkant van de Anklaarseweg. Het is daar nu vooral 

werkgebied, deels nog in ontwikkeling. Prominent aanwezig 

zijn het hoofdkantoor van het Waterschap Vallei en Veluwe, 

de hoogbouw van La Tour en veel garagebedrijven. In 

Anklaar is de nieuwbouw al weer deels gesloopt, om 

aantrekkelijker wonen mogelijk te maken. We zien ook nog 

de rand van Zuidbroek, de nieuwste uitbreiding van 

Apeldoorn. 

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 

 
 

Ommetje Waterschap 
Land en water 

 
Het begin- en eindpunt: parkeerplaats Waterschap Vallei 

en Veluwe, Steenbokstraat 
Lengte: circa 3 km 
GPS: 52.2377, 5.978569 
 

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 natuur in een bedrijventerrein.  

 

 

 
 
 

 
 
 

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 Waterschap 
Land en water 
 
Ga, met de rug naar het waterschapsgebouw, linksaf. 

Vlak voor het kruispunt staat links een groepje eiken. Eiken 
zijn erg gewild bij allerlei insecten: je vindt er vaak gallen en 
aantasting door vraat. 
 
Bij de kruising rechtsaf de Laan van de Dierenriem in. 
Bij de rotonde rechtsaf naar de Schorpioenstraat. Hier 

bestaat de boombeplanting uit linden. Hier in de buurt laten 
buizerd en torenvalk zich vaak zien. 
 
Vervolg via het fietspad. Waar het fietspad naar links 

buigt, is rechts een slootje. Hier groeien onder meer grote 
lisdodde (met de bruine sigaren) en in het water kroos en 
hoornblad.  
 
Waar het pad naar rechts buigt, ga naar links. Er is hier 

nog een braakliggend landje met veel onkruiden, zoals 
akkerhoningklaver, kamille en teunisbloem . 
 

 
korenbloem  kamille  cichorei 

 
Bij de T-splitsing rechtsaf de Bovenkruier op. Ook hier 

zijn langs de waterkant veel kruiden. Vermoedelijk heeft de 
gemeente hier de natuur een handje geholpen, want er 
groeit veel (blauwe) lupine. Maar ook echt wilde planten als 
blaartrekkende boterbloem, toorts, ratelaar en witte 
honingklaver. In en langs het water broeden meerkoet en 
waterhoen. In de zomer zijn er rietzangers die door het riet 
scharrelen. Boven het water vliegen vaak libellen. Loop vlak 
voor de Anklaarseweg eens naar de waterkant. Daar 
groeien veel water en oeverplanten, waaronder beekpunge 
en watergentiaan. 
  
Bij de Anklaarseweg rechtsaf. Tussen het voetpad en de 

vijver veel kruiden. Naast het Jacobskruiskruid en ratelaar 
ook boerenwormkruid. 

Bij de Othellostraat linksaf, daarna bij de Rigolettostraat 
rechtsaf. Links een stukje Anklaar dat vernieuwd wordt. 

Flats uit de zeventiger jaren zijn gesloopt, er is gedeeltelijk 
al nieuw gebouwd. De rest van de nieuwbouw volgt nog. 
 
 
Libellen 
Libellen zijn de roofvogels onder de insecten. Volwassen 
libellen zijn kunstige vliegers, die vliegend hun prooi vangen. 
De larven van alle libellen zijn waterdieren, die leven van 
dierlijke prooien. Die larve beschikt over een ingenieus, 
uitklapbaar vangmasker. De onderkaak kan heel snel ver 
uitgeklapt worden, zodat de prooi ‘op afstand’ gevangen kan 
worden. Libellen zijn te verdelen in twee grote groepen: de 
juffers en de echte libellen.  
 
Juffers zijn kleine slanke libellen (tot zo'n 5 cm) waarbij de 
vorm van voor- en achtervleugels ongeveer gelijk is. In rust 
worden de vleugels langs het lichaam gehouden. De larve 
van een juffer is langwerpig en te herkennen aan de drie 
bladvormig uitsteeksels aan het achterlijf. Een speciale juffer 
is de beekjuffer, die ook hier in de buurt soms te zien is.  
 
Echte libellen zijn veel groter en plomper dan de juffers (tot 
ongeveer 10 cm). De achtervleugels zijn breder dan de 
voorvleugels. In rust blijven de vleugels uitgespreid. Vooral 
die echte libellen zijn kunstige vliegers. Ze kunnen alles, wat 
een helikopter ook kan. De larve van een glazenmaker is 
veel plomper dan die van een juffer. 
 

 
beekjuffer 

Waar de weg naar rechts buigt, rechtdoor het 
voetpaadje op. Na ongeveer 30 meter linksaf en meteen 
weer rechts. Bij de T-splitsing weer links. Hier is een 

klein parkje, dat geen naam heeft. Het dateert uit de tijd, dat 
hier de wijk Anklaar is aangelegd. Er is in die ruim 40 jaar 
dus best veel groen gegroeid! De vijver is bedoeld, om de 
grondwaterstand niet te hoog te laten worden. Op de vijver 
zijn vaak aalscholvers en futen te zien. 
 
Het eerste pad rechts tot aan de straat. Tegenwoordig is 

dit straatje onderdeel van de Anklaarseweg, maar het is 
eigenlijk een stukje van de oude Schoonbroekseweg die 
aan de overkant van de Anklaarseweg door- en doodloopt. 
 
Bij de Anklaarseweg linksaf en bij de Fauststraat 
rechtsaf het fietspad op. Langs dit fietspad is een 

behoorlijk rijke begroeiing van onder meer cichorei, 
teunisbloem, guldenroede en Jacobskruiskruid. Ook een 
gevarieerd bestand aan bomen, zoals hazelaar, meidoorn 
en wilg. Op het Jacobskruiskruid is in de zomer vaak de 
zebrarups te vinden, de zwart en geel gestreepte rups van 
de Sint-Jacobsvlinder.  
 
 

 
zebrarups 

 
 
Wanneer het fietspad naar rechts gaat, is het 
Waterschapsgebouw te zien. Ga hier dan helemaal naar 
rechts, de Steenbokstraat in, terug naar het beginpunt. 


