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Wandeling Achterpark en Paleispark Het Loo 
 
 
 
 
 

Een rondwandeling van 14 km door het park van Paleis 
Het Loo. Het eerste deel van de wandeling gaat door het 
Achterpark, het meer 'natuurlijke' gedeelte met een 
behoorlijk geaccidenteerd terrein. Hier zie je uitgestrekte 
velden met heide, bosbessen en vossenbessen. Je 
wandelt langs de twee oude aarden forten Java en 
Frederik Hendrik. Je komt langs de fraaie sprengen die 
door Stadhouder Willem III in gebruik werden genomen 
om de vijvers en fonteinen bij het Paleis aan te leggen. 
Op het tweede deel van de route kom je in het Paleispark 
met vijvers, rododendrons, open plekken, boompartijen en 
houten paviljoens en een dierenbegraafplaats. Tot slot 
loop je langs het Paleis en de stallen weer terug naar de 
parkeerplaats.  
Wie wil kan deze wandeling combineren met een bezoek 
aan het Paleis met museum en tuinen (indien geopend). 

 

 
 
Startpunt 
Parkeerplaats Bosloo (gratis) aan het einde van het doodlopende gedeelte van de Pijnboomlaan. 
Binnenrijden vanaf de Amersfoortseweg, ter hoogte van het bebouwde kom bord Apeldoorn. Op de 
parkeerplaats is een (invaliden)toilet aanwezig. Bij de ingang van het park staat een kaartjesautomaat, een 
dagkaart kost €2. Honden en fietsen zijn niet toegestaan. 
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Geschiedenis 
In 1684 kocht Prins Willem III samen met zijn vrouw Mary Het Oude Loo, een slot gelegen bij de woeste 
uitgestrekte Veluwe waar hij zijn grootste hobby de jacht ongestoord kon uitoefenen. Dit slot stamt 
vermoedelijk uit de 14de eeuw. Al snel bleek het onderkomen veel te klein. In 1685 startte hij dan ook met 
de bouw van Paleis Het Loo. Dit paleis is omgeven door een groot park, waar het in het westen gelegen 
Achterpark een onderdeel van is. Oorspronkelijk was het gebied geheel bedekt met heide. In de 19de eeuw 
zijn bosbouwers begonnen met het aanplanten van grove dennen en Douglas. 
In 1959 werd het onderhoud van het bosgebied Koninklijke Houtvesterij overgedaan aan de staat. 
Op 1 januari 1971 werd het gebruik door koningin Juliana van het Paleis Het Loo met de daarbij behorende 
omliggende gronden met een totale oppervlakte van ongeveer 656 ha beëindigd. 
 
Het westelijke gedeelte (Achterpark) 
Het westelijk gedeelte (Het Achterpark) is meer bos en wordt ook als zodanig beheerd. Dit gedeelte draagt 
een meer natuurlijk karakter. Het is een bijzonder fraai, geaccidenteerd open bosgebied, gekenmerkt door 
prachtige solitaire meer dan 150 jaar oude grove dennen en op de open plekken een uitbundige vegetatie 
van de vossenbes (vaccineum idaeus) zoals je die in Nederland nauwelijks elders aantreft. Gelegen op de 
oostelijke helling van het Veluwemassief wordt het gekenmerkt door een sterk hoogteverschil (van west 
naar oost meer dan 40 meter). Dat hoogteverschil wordt bovendien nog versterkt door enige 
smeltwaterdalen (relicten uit de IJstijd) waarvan het Wilhelminadal veruit het fraaiste voorbeeld is. De steile 
noordhelling van dit dal is bijzonder fraai en vanaf het hoogste punt bij de Grovestinsbank heb je hierover 
een prachtig uitzicht. 
Binnen dit deel van het Park is een grofwildstand aanwezig van reeën. Vanwege dit grofwild is dit 
parkgedeelte met een 2 meter hoog raster omgeven, waarin ten behoeve van de wandelaar enige 
doorgangen (klaphekken) zijn vrijgelaten. Bovendien is ten behoeve van de bezoekers in de 
noordwestelijke hoek tegen het raster een wildobservatiepost gebouwd van waaruit men het grofwild van 
het Kroondomein kan observeren. Ook zijn er ongeveer twintig dassenburchten. De das doet het in deze 
veilige omgeving zonder verkeer erg goed. Ook zijn er ongeveer twaalf vossenburchten. Onder andere de 
vossen zijn er de oorzaak van dat de ganzen die hier broeden niet zoveel nakomelingen krijgen. Vaak 
nemen de dassen een vossenburcht over. 
In dit Parkgedeelte zijn drie veldversterkingen uit de tijd van Koning Willem III. Van zuid naar noord: Ford 
Java, Fort Frederik Hendrik en Ford Wiesel, die op last van Koning Willem III na de strenge winter van 
1853/54 in het kader van particuliere werkverschaffing werden aangelegd. 
 
Het oostelijke gedeelte (Paleispark) 
Het oostelijke gedeelte van het Paleispark, het eigenlijke park rondom het Paleis, draagt een totaal ander 
karakter dan het westelijk deel. Dit parkgedeelte wordt vooral gekenmerkt door fraaie waterpartijen, 
bestaande uit een drietal grote vijvercomplexen, die door een net van gegraven sprengen, waarvan de bron 
bij de Oude-, de Concordia- en de Paraplu sprengenkoppen ligt, in het westen en noordwesten van dit 
parkgedeelte. De Oude sprengen dateren nog uit de 15e/16de eeuw om de toen op het terrein gelegen 
watermolens van water te voorzien. De nieuwe sprengen zijn pas aangelegd rond 1685 - 1690, bij de 
aanleg van de formele tuin om de fonteinen en waterwerken voldoende water te kunnen geven. Deze 
bronnen staan onderling via beken en kanalen met elkaar in verbinding. Typische kenmerken van de 
Engelse landschapsstijl zijn de bochtige paden, de vele groepjes van – liefst diverse – bomen en het 
gebruik van water. Hekken verdwenen zoveel mogelijk en werden vervangen door natuurlijke 
afscheidingen. De aanleg moest zo natuurlijk mogelijk zijn. Er werd wel gezegd dat ‘je van het ene schilderij 
in het andere moest lopen’. 
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Op pad  
 

1. Loop vanaf de parkeerplaats onder het poortje door langs de kaartjesautomaat. Ga aan het 
einde van dit pad linksaf de brede laan in, de Koningslaan.  

 
De Koningslaan doorkruist het Paleispark van 
oost naar west en vormde vroeger een directe 
verbinding tussen Paleis Het Loo en Amersfoort. 
De Koningslaan is imposant door de 
Douglassparren (Pseudotsuga menziesii). 
Bomen die vanwege de houtkwaliteit in 1868 
geïmporteerd zijn door Carl Douglas. In het land 
van herkomst worden ze veel hoger. Volwassen 
Douglassparren, zeker als ze in een groep 
staan, overvleugelen andere bomen en staan zo 
de ontwikkeling van inheemse bomen in de weg. 
In de meeste delen van het Kroondomein zijn de 
Douglassen teruggedrongen. Langs de 

Koningslaan staan richting paleis Het Loo meer eiken, waarvan een aantal ongeveer 350 jaar oud 
is. De eiken stammen zijn hier niet zo dik voor hun leeftijd. Dat heeft te maken met de schrale 
zandgrond. Er worden nu eiken geveld en jonge exemplaren aangeplant. De jonge aanplant wordt 
wel bewerkt met knoflooksaus vanwege de aantasting door de nonvlinder en de eikenspintkever. 
 

2. Bij het eerste pad linksaf. Bij de kruising rechtdoor. Op de driesprong bij de verhoging 
rechtsaf, negeer het paadje rechtdoor. 

 
Links bevindt zich het voormalige Fort Java, 
een van de drie forten die in de 19e eeuw op 
initiatief van Koning Willem III gebouwd zijn. 
In 1854 en 1855 zijn een drietal forten 
gebouwd aan de westkant van het paleis. De 
forten zijn hoogstwaarschijnlijk aangelegd in 
het kader van werkverschaffing na de 
strenge winter van 1853/54. Deze 
werkverschaffing zorgde weer voor brood op 
de plank voor een tweehonderdtal arbeiders. 
Zij kregen naast een goed loon ook iedere 
dag een kom voedzame soep 
voorgeschoteld tijdens de lunch. De drie 
forten kregen de volgende namen: Fort Java, 
Fort Frederik Hendrik en Fort Wiesel. Na de aanleg van de forten was er een compleet uitgerust 
detachement artillerie in het paleis gelegerd. De forten dienden volgens de geschiedschrijving om 
het kruit en de patronen die het gelegerde detachement gebruikte op de schietbaan ver van het 
paleis op een veilige plek op te bergen. De schietbaan bevindt zich nog in het Paleispark. De 
militaire functie van deze forten is tot op de dag van vandaag onbekend, aangezien er geen directe 
dreiging vanuit het westen was. De forten zijn later door jeugd als speelobject gebruikt en kregen 
daarom de naam ‘speelforten’. Tegenwoordig zijn de forten nog goed zichtbaar in het landschap. De 
één wat beter dan de ander, maar het is zeker interessant om tijdens een wandeling door het 
paleispark eens een kijkje te nemen.  
 

3. Neem op de vijfsprong het tweede pad links (dit loopt een beetje omlaag), ga na 30 m op de 
viersprong linksaf, het grasbospad in. Vervolg het pad, negeer de zijpaden, dat uitkomt op 
een kaarsrechte bosweg. Sla rechtsaf en neem het eerste pad links. Ga bij de eerste kruising 
rechtdoor.  

 
Rechts is nog zichtbaar de restanten van Fort Frederik Hendrik. 
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4. Steek het brede pad over en ga rechtdoor. Het pad stijgt nu. Ga bij de kruising rechtdoor. 
Direct erna een splitsing, sla linksaf. Kort erna een kruising, ga linksaf. Blijf op dit licht 
stijgend pad dat na een bocht naar links langs de Grovestinsbank leidt. 

 
Vanaf dit punt een prachtig uitzicht op de steile 
noordhelling van het Wilhelminadal, een 
smeltwaterdal. De bank is genoemd naar Jan Elias 
Nicolaas Sirtema-Grovestin (1842-1919), adjudant 
secretaris bij Koning Willem III. Het Achterpark ligt 
op de helling van de oostelijke stuwwal, in de 
voorlaatste IJstijd gevormd door de gletsjer die 
komend vanuit het noorden Nederland bedekte tot 
de lijn Haarlem / Nijmegen. Aan de zijkanten kon de 
gletsjer de grond wel 100 m omhoog duwen. Dat 
gebeurde 200.000 tot 125.000 jaar geleden. Toen 
het later weer warmer werd, zorgden 
smeltwaterdalen voor de afvoer van enorme 
hoeveelheden water naar de grote rivieren. Zo ging 

het smeltwater dus ook door het Wilhelminadal. 
 

5. Vervolg de wandeling, sla op de kruising rechtsaf en op de volgende kruising nogmaals 
rechtsaf het Wilhelminadal in. 

 
Halverwege het dal zijn de steile noord hellingen veelal 
begroeid met rododendrons, aangeplant in de tijd van 
Koningin Wilhelmina, die hier graag schilderde. Het 
Wilhelminadal wordt door oude Apeldoorners ook wel 
Het Duttel genoemd: een oud Veluwse naam die diep 
erosiedal betekent. 
De rododendron verliest in de winter zijn leerachtige 
bladeren niet, maar het blad krult zich om op die manier 
verdamping tegen te gaan. De grote bloemknoppen die 
in de winter al aanwezig zijn komen in mei uit en zijn een 
lust voor het oog. 
 

6. Sla na circa 1 km op de splitsing linksaf. Ga bij het bordje Wildobservatiepost rechtsaf, de 
trappen op. Bovenaan de trappen rechtsaf. 

 
Omdat dit een park is en om schade aan de beschotting van de sprengen te voorkomen, worden in 
het Achterpark wilde zwijnen en edelherten geweerd. Binnen dit deel van het Park is een wel een 
grofwildstand aanwezig van reeën. Vanwege dit grofwild is dit parkgedeelte met een 2 meter hoog 
raster omgeven, waarin ten behoeve van de wandelaar enige doorgangen (klaphekken) zijn 
vrijgelaten. Ten behoeve van de bezoekers is in de noordwestelijke hoek tegen het raster een 
wildobservatiepost gebouwd van waaruit men het grofwild van het Kroondomein kan observeren. Er 
is een goede kans dat u in de verte dieren ziet, meestal zwijnen. 
 

7. Vervolg de zandweg, negeer de paden naar rechts. Sla na circa 1 km op een kruising linksaf. 
Steek de brede bosweg over en loop na een ruime bocht naar rechts langs de restanten van 
Fort Wiesel links in het bos. 

 
8. Sla linksaf bij het eerste bospad. 

 
9. Volg het kronkelende bospad, negeer alle zijpaden, tot de viersprong met grindwegen. Steek 

de viersprong schuin rechts over en volg het pad met de bocht mee naar links tot de 
viersprong. 
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10. Op de viersprong scherp rechtsaf. Wandel naar de driesprong. Bij de driesprong oversteken 
naar het links gelegen parallel bospad bij de sprengenkop. Vervolg het bospad naar rechts. 

 
Dit is het gebied van de Concordia en Paraplu 
Sprengen. De waterpartijen verderop in het park, 
bestaande uit een drietal grote vijvercomplexen, 
worden gevoed door een net van gegraven 
sprengen, waarvan de bron bij de Oude-, de 
Concordia- en de Paraplu sprengenkoppen ligt. De 
Oude sprengen dateren nog uit de 15e/16e eeuw 
om de toen op het terrein gelegen watermolens van 
water te voorzien. 
 
 

11. Ga bij de volgende sprengenkop rechtdoor, het 
smalle paadje in. Loop bij de volgende kruising 
rechtdoor. Wandel om de sprengenkop en sla rechts af. Wandel wederom om de 
sprengenkop en houd links aan langs de spreng richting bruggetje.  

 
12. Ga het smalle bruggetje over. Sla meteen linksaf, het andere bruggetje over en ga rechtsaf.  

 
13. Wandel het bruggetje over en ga rechtdoor. Loop bij de 

kruising rechtdoor. Rechts aanhouden, langs de spreng. 
Steek nog een bruggetje over. Links is het prieeltje Bijlandt 
Rust. 

 
Links op de verhoging staat een prieeltje. Het verhaal wil dat 
koning Willem I tijdens een wandeling hier de graaf Bijlandt, 
opperintendant van Zijne Majesteits paleizen, in diepe rust 
aantrof. Sindsdien heet het Bijlandt Rust. 
 

14. Sla rechtsaf het bruggetje over en wandel door tot de vijfsprong kort daarna. Steek de 
vijfsprong recht over en wandel verder over de grind-leemweg. Ga linksaf op de kruising. 
Wandel tot de ronde vijver en ga daar direct rechtsaf. Bij het bruggetje aangekomen, sla 
voor de spreng linksaf. Loop op de kruising rechtdoor en houd op de splitsing rechts aan. 
Op de splitsing voor de vijver linksaf afslaan. 

  
 Het is de moeite waard even de brug met de 

gietijzeren leuningen over te steken en een blik te 
werpen in het Theepaviljoen. Aan de overkant van de 
vijver is het Badpaviljoen. Beide gebouwen dateren uit 
de tweede helft van de 19e eeuw. Oorspronkelijk 
waren het schiettenten van waaruit men schoot op een 
in de openlucht opgesteld doel. 
Ga terug de brug over naar de route. 

 
 
 
 

15. Volg het pad met de vijver aan de rechterkant. Neem het eerste pad rechts en ga de brug met 
de leeuwen over. Wandel direct over de brug rechtsaf en volg het pad langs de vijver.  

 
16. Vervolg na het witte paviljoen met de blauwe strepen (het badpaviljoen) het pad met de grote 

vijver rechts. Op de splitsing rechts aanhouden. Ga meteen na het bruggetje linksaf, wandel 
langs het water. Op de viersprong, ga over het bruggetje links en wandel rechtdoor. Op de 
splitsing rechts aanhouden en sla kort erna op de volgende splitsing linksaf. 
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Vanaf deze locatie een prachtig uitzicht op het paleis en de 
fontein. Aan de noordkant van het paleis werd een zichtas 
aangelegd met een lengte van meer dan anderhalve kilometer 
die zich vanaf het paleis tot in Wiesel uitstrekte. De koninklijke 
gasten konden zo via de tuinen en de fonteinen van het uitzicht 
genieten zonder dat het zicht aan het einde door bomen werd 
beperkt.  

 
 
 
 

17. Loop dit pad uit tot het hekwerk. Sla rechtsaf en wandel langs de fraaie afsluiting van de 
paleistuin. 

 
Het bouwsel, het Reposoir, was een rustpunt voor adellijke wandelaars die vanaf het paleis het 
einde van de tuin wisten te halen.  
 

18. Neem het eerste pad rechts en loop de brug over. Na de bocht naar links het 
grindpad blijven volgen dat langs een monument loopt.  

 
De gedenkzuil werd geschonken ter gelegenheid van het huwelijk van Wilhelmina 
en Hendrik in 7-2-1901 door ‘Jong Nederland’, de leerlingen van diverse HBS 
scholen. In de zuil (jugendstil) zijn de wapens van 44 steden te zien waar een HBS 
was gevestigd en die aan het cadeau hebben meegedaan. Let op de beide wapens 
van Wilhelmina en Hendrik met de spreuken Je Maintiendrai en Per aspera ad astra 
(betekenis: Naar de sterren door moeilijkheden). 
 

19. Sla linksaf op de driesprong. Op de splitsing links aanhouden. Wandel het bospad in tot een 
kruising met een driehoek met bomen in het midden. 
 
Hier bevinden zich de schietbaan en het dierenkerkhof, links in het bos. Op de schietbaan werd 
vroeger geoefend voor de jacht. De jagers moesten immers wel raak kunnen schieten. Naast de 
geweerbaan ligt de pistoolbaan. Aan beide kanten liggen kogelvangers.  
Op het dierenkerkhof liggen niet alleen paarden begraven, maar ook huisdieren van de Oranjes.   
 
 

 

Vraag: Wat valt op bij de zerken?  
Hint: Let op de jaartallen.  
Antwoord: Rr zijn een aantal paarden in 1939 dood gegaan. Da’s nogal toevallig. Of niet? In 1940 
werden een aantal paarden afgeschoten om ze niet in handen van de Duitsers te laten vallen. Op 
de steen staat 1939 om de Duitsers te misleiden. 
 

20. Ga met de rug naar de driehoek met bomen en de schietbaan op één lijn staan. Neem op de 
vijfsprong, met de klok mee, het vierde pad. Na 10 m, bij een boompje in het midden, op de 
splitsing rechts aanhouden. Wandel verder op het pad met een veld aan de linkerkant. Sla 
op einde pad linksaf. 
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Rechts bevinden zich de gebouwen De Jagershof. de vroegere huisvesting van de hofjagers. 
 

21. Ga bij de viersprong rechtdoor, vervolgens een bruggetje over. Sla direct erna op de 
splitsing rechtsaf.  
 
De forellenvijver rechts werd onder koning Willem I voorzien van huisjes en bruggetjes. In diezelfde 
periode werd het gehele paleispark heringericht in Engelse landschapsstijl. De regenboogforellen 
die in de vijver zwemmen zijn van een sublieme kwaliteit. Het houten huisje diende voor opslag van 
het vismateriaal en het klaarmaken van visvoer.  
Linksachter van de forellenvijver bevindt zich de Oude Sprengen. De Oude Sprengen dateren nog 
uit de 15e/16e eeuw om de toen op het terrein gelegen watermolens van water te voorzien.  
 

22. Vervolg de wandeling en houd op de splitsing links aan (dit pad loopt van de vijver af). 
Wandel rechtdoor tot een houten prieel met boven de ingang een W en een Kroon. 
 
Het bouwsel is de uit de 18de eeuw daterende Willemstempel, een van rondhout gemaakte 
paviljoen. Het diende als speelhuis voor de jonge erfprins Willem, de latere Koning Willem I. 
Koningin Wilhelmina gebruikte het ook als een rustplek.  
 

23. Ga met de rug naar de ingang van het prieeltje staan. Loop het kaarsrechte bospad uit tot 
einde pad met een bankje. Sla rechtsaf. Neem het eerste pad links.  
 

24. Wandel dit pad helemaal uit tot aan de verharde weg, de Koningslaan. Sla linksaf tot de 
kruising van asfaltwegen.  
 
 Voorbij de kruising links is de ingang van het paleis en de tuinen 

van het Oude Loo, vrij geopend in april/mei. Het Oude Loo wordt 
sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw door de kroondrager 
als buitenverblijf van de staat gehuurd. Daarmee wordt het 
gebruik van slot Het Oude Loo door het Huis Oranje-Nassau 
voortgezet. Het Oude Loo is een 15e eeuws jachtslot met een 
gracht er omheen. Het werd in 1684 gekocht door stadhouder 
Willem III. Het Oude Loo 
zelf is niet toegankelijk voor 
publiek. Het park van Het 

Oude Loo is twee maanden per jaar toegankelijk. Dit zijn 
meestal de maanden april en mei. In dit park vind je de 
Beeldenvijver, een kegelbaan en een doolhof. In de maand 
mei bloeien de rododendrons, azalea's en de Davidia 
involucrata (vaantjesboom). Op de bosweide met het zicht op 
het doolhof en het Oude Loo staat een driehonderdjarige 
Tulpenboom, de oudste van Nederland.  
 

25. Sla rechtsaf. Aan de rechterhand een heuveltje met een gebouwtje, de IJskelder 
 
De kelder is 8 meter diep en komt nog uit de beginperiode van Paleis Het Loo. Hier werd vroeger het 
ijs, dat uit de vijvers werd gezaagd, bewaard op een houten vloer in een rond gemetseld gewelf. Dit ijs 
diende om het voedsel en dranken te koelen. Het werd uit de ijskelder gehaald voor de keuken, waar 
het in een soort ijskast werd gebruikt. De ijskelder is zo koud, dat het ijs er 2 jaar in goed blijft. Zo kon 
ook als er een jaar geen ijs was, toch ijs worden bewaard. 
Ook werd er wel wild, dat tijdens een jachtpartij was geschoten, bewaard. Het bakstenen 
voorgebouwtje dateert uit de late 19e eeuw. De ijskelder is nog tot 1920 in gebruik geweest. 
Tegenwoordig is het een overwinteringsplek voor vleermuizen. Let op de invliegopening. 
Heel bijzonder is dat in de heuvel achter de ijskelder de ingang van een dassenburcht zichtbaar is. 
 

about:blank


_____________________________________________________________________________________________ 
~ 8 ~  

Wandelroute Achter- en Paleispark Het Loo  www.ivn-apeldoorn.nl © 

26. Sla voorbij de IJskelder rechtsaf. Negeer de kruising met het linkerpad naar de gebouwen. 
Sla op de kruising rechtsaf. 
 

27. Ga na 30 m op de driesprong linksaf. Op de splitsing rechts aanhouden. Volg dit pad door 
een open veldje tot de driesprong met een bankje en een eikenboom, de Koninginne Eik.  
 
Op de steen achter het bankje staat de naam van de eik weergegeven. De zomereik is geplant in 
het jaar 1886. De omtrek van de stam is 3,20 m en de boomhoogte 28,50 m. Metingen werden 
uitgevoerd in 2020. 
 

28. Sla scherp linksaf. Steek de kruising met diverse paden over. Sla rechtsaf op de driesprong, 
direct er na op de splitsing wederom rechtsaf.  
 

29. Steek de grote kruising over. Wandel het pad met de 
bocht mee naar links tot de valdeur van het 
hertenkamp. Ga door de valdeur. 

 
In het hertenkamp leven damherten. Vanaf april groeit bij het 
mannetje het gewei als bastgewei, waar een fluweelzacht 
huidje omheen zit. Het bastgewei is vanaf einde zomer 
volgroeid en wordt door de herten afgeschuurd langs bomen 
en takken. Door het vele vegen verandert de kleur van het 
gewei, variërend van licht tot donkerbruin. De geweien zijn 
dan klaar voor de bronst, die in oktober/november 
plaatsvindt. 
 
30. Wandel over het pad, met de bocht mee naar rechts, naar de andere kant van het kamp. 

Verlaat het kamp via de valdeur en wandel door tot de asfaltweg, de Koningslaan. 
 

31. Sla linksaf en wandel door tot de parkeerplaats links vanwaar de wandeling begonnen is. 
 

 

Meer weten? Fout melden? Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-
apeldoorn. Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten 

via routes@ivn-apeldoorn.nl. 
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