Appartementencomplex Berkenhove

Wandeling Berkenhove Noord

Begin- en eindpunt: Berkenhove
Lengte: 1,8 km
Wandeling geschikt voor rolstoelen.

Start route bij hoofdingang van Berkenhove.
Appartementencomplex Berkenhove ligt aan de Koning
Lodewijklaan. Hier liep tot de jaren zeventig van de
vorige eeuw het spoortraject van het zogenaamde
Koningslijntje. Dit traject (start aanleg in 1876) was een
aftakking van de Nederlandse Oosterspoorweg tussen
Amersfoort en Zutphen naar paleis het Loo in Apeldoorn
en verbond Station Apeldoorn met Paleis Het Loo en liep
verder naar Epe, Heerde, Hattem en Zwolle. Het traject
was een initiatief van koning Willem III, die graag
rechtstreekse treinreizen van Den Haag naar Paleis Het
Loo mogelijk wilde maken.
In de jaren van Koning Willem III en Koningin Wilhelmina
werd de spoorlijn intensief gebruikt. Toen Wilhelmina in
1948 koningin-af was, reed voor het laatst een trein over
het Koningslijntje. Daarmee stopte ook het
personenvervoer van Apeldoorn naar Hattem en Zwolle.
Omdat er op een gegeven moment ook geen
goederentreinen meer over het Koningslijntje reden
verdween in 1972 de spoorverbinding.
In het Apeldoornse straataanzicht is het baanvlak van de
Koningslijn nog goed terug te zien, onder andere op de
Koning Lodewijklaan, met zijn brede middenberm.

Koning Lodewijklaan: vroeger

Koning Lodewijklaan: nu

Geschiedenis van de wijk, De Indische Buurt
De Indische buurt in Apeldoorn is het gebied tussen de Loolaan, Sprengenweg, Badhuisweg en Koning
Lodewijklaan. De Indische Buurt was heel lang een heidegebied, doorsneden met wegen die al in de
middeleeuwen als een zandpad aanwezig waren. Rond 1750 werd in dat gebied De Nieuwe Enk als
akkerland aangelegd. Rond 1840 werden illegaal ‘huizen’ in het gebied gebouwd. Clandestiene
plaggenhutten verrezen voor dagloners. Na 1880 werd het gebied voor officiële woningbouw geschikt
gemaakt. Voor de mensen met veel geld kwam de Parkenbuurt tot ontwikkeling. Mensen die iets minder te
besteden hadden maar toch graag in de buurt van het Koningshuis wilden wonen, kochten een kavel op de
Nieuwe Enk en lieten daarop hun woning bouwen. Om meer Nederlanders die in Indië hebben gewerkt
naar Apeldoorn te trekken werden vanaf 1912 de namen van Indische eilanden als straatnaam gebruikt.
Het gaat hier om veelal gepensioneerde ambtenaren, planters en oud-militairen van het Koninklijk
Nederlandsch Indisch Leger (K.N.I.L.).
De wijk werd toen De Indische Buurt genoemd. Er werd wel soepel omgegaan met deze ‘regel’: ook de
Koningin Hortenselaan en Koning Lodewijklaan liggen in deze wijk. Die straatnamen zijn vernoemd naar
het eerste koningspaar van Nederland. Meer uitzonderingen zijn onder meer de Burglaan, Koppellaan,
Heuvellaan en Soerenseweg, maar ook de Gardenierslaan.
De Indische Buurt is in 2002 door de gemeente aangewezen als beschermd stadsgezicht.
Ga met de rug naar de hoofdingang staan en ga rechtsaf naar de de Soerenseweg. Deze recht
oversteken.
Op de middenberm van de Koning Lodewijklaan ziet u
direct aan uw linkerzijde het voormalige
spoorwachtershuisje op de kruising Koning Lodewijklaan
en Soerenseweg.

Koningslindes

Spoorwachtershuisje

De vrijgekomen ruimte van het spoor (de middenberm van
de Koning Lodewijklaan) is tot de Jachtlaan ingeplant met
koningslindes (Tilia europaea ´Pallida’). Het is een zichtas
naar het Paleis Het Loo en een groen verbindingslint in de
stad - ook wel ecologische verbindingszone genoemd - voor
vogels, insecten en kleine zoogdieren. Wist u dat de linde
een typisch Nederlandse boom is die meer dan 1.000 jaar
oud kan worden? De lindeboom is op z’n mooist in de
zomer, wanneer de frisgroene bladeren vergezeld worden

door de heerlijk geurende bloemen.
Wanneer de meeste bomen zijn uitgebloeid, komt de linde in actie. De indringende honingzoete geur die de
geelachtige bloemen eind juni begin juli verspreiden, kun je niet ontlopen. Bijen en hommels zijn vaste
gasten van de lindebloesem. In lindelanen is het in die tijd een gegons van jewelste rondom de bomen.
Zomers voorzien de linden hun omgeving van een zachtgroen decor, in de herfst kleurt het blad, dat vroeg
afvalt, helder geel.
Het zachte lindehout heeft een fijne structuur en vindt onder andere zijn toepassing in de potlood fabricage
en bij het maken van prikborden en schoolborden. Voor het snijden van heiligenbeelden was het hout
bijzonder geschikt. Bij de imkers staat lindebloesemhoning hoog genoteerd.
Linden kunnen heel uiteenlopende functies hebben: levensboom geplant bij de geboorte van een kind,
herdenkingsboom, koningslinde, Marialinde, gerechtsboom, genezingsboom of dans- of etagelinde.
De lindeboom werd vroeger zeer gerespecteerd, moedwillige beschadiging was een misdaad en wie tegen
een linde plaste kreeg een wrat op zijn oog, zo ging het verhaal.
Linden groeien over
het algemeen goed
en meestal zonder
problemen. Door hun
sterke
regeneratievermogen
lijken ze het eeuwige
leven te hebben. Het
meest bekende
verschijnsel van
regenereren is wel
dat bij een oude holle
linde vanuit de
stamvoet weer een
nieuwe boom kan
groeien.
Koningslindes

Blad van de linde

De kleinbladige linde, ook wel winterlinde genoemd, is een van de sterkste. Deze soort kan wat de
luchtvervuiling betreft heel wat incasseren en doet het goed op arme gronden.
Een hinderlijk bijverschijnsel van bepaalde soorten is het ‘druipen’. Dit druipen wordt veroorzaakt doordat
de bladluizen in de boom honingdauw, een kleverige vloeistof, afscheiden waarop de alles zwartmakende
roetdauwschimmel groeit. De kleinbladige linde en de Krimlinde hebben hier minder last van.
Doorwandelen tot einde Koning Lodewijklaan, kruising Jachtlaan/Loolaan.
Onderweg ziet u dat veel woningen een haag om hun tuin hebben. De volgende hagen komen veel voor:
liguster, beuk, haagbeuk, taxus, klimop, hulst en laurierstruik.

Ligusterhaag

Laurierhaag
Laurierhaag

Beukenhaag of Haagbeuk?
Een beuk en een haagbeuk zijn verschillende soorten. Daarom
kan een beukenhaag ook een haagbeukenhaag zijn. Een
kenmerk is dat de haagbeuk ’s winters het blad verliest. Aan de
(jonge of gesnoeide) beuk blijven de bladeren zitten tot er in het
voorjaar nieuw blad komt.

Haagbeuk

Hulst is twee huizig. 2-huizig, betekent dat er mannelijke
en vrouwelijke struiken zijn. Dus niet aan alle struiken
komen bessen. De vrouwelijke witte bloemen in mei
vallen niet op en worden vooral bezocht door
hulstvliegen. Deze leggen in mei en juni hun eitjes op de
nerf aan de onderkant van stekelige bladeren. De larven
zijn mineerders die een gangenstelsel eten in de
bladeren en daar ook in overwinteren. De rode bessen,
bekend van de kerstversieringen, worden vooral gegeten
door lijsters die voor de verspreiding van het zaad
zorgen.
De groene glanzende leerachtige bladeren kunnen niet
Hulst
bevriezen door een waslaag. Deze bladeren worden
gemiddeld zo’n twee jaar, al kunnen ze ook wel vijf jaar worden. De onderste bladeren hebben stekels. Het
aantal stekels neemt naar boven toe af.
Het bovenste blad is minder stekelig omdat dit minder hoeft te beschermen tegen vraat van beesten.
Hulst is niet alleen te vinden in tuinen als sierheester, maar komt ook in onze bossen voor.
Kruising Jachtlaan/Loolaan.
Aangekomen bij het einde van de Koning Lodewijklaan ziet u aan de
linkerkant een groot beeld. Het Nationaal Canadees
Bevrijdingsmonument is een bronzen beeld van een mannenfiguur die
met twee hoeden zwaait. Het beeld is geplaatst op een plateau van
tegels met een afbeelding van een esdoornblad (de Maple Leaf). Op
het plateau liggen twee betonnen blokken met opschrift. Het
gedenkteken is 4 meter 60 hoog. Bij het beeld is een informatiebord
en een bronzen plaquette geplaatst. De teksten op het informatiebord
en de plaquette zijn zowel in het Nederlands, als in het Engels en
Frans aangebracht.
Het gedenkteken verbeeldt de bevrijding van Nederland door de
Canadezen. De twee hoeden geven uitdrukking aan de
vriendschappelijke band die is ontstaan tussen Nederland en Canada.
De Maple Leaf is het nationale symbool van Canada. Henk Visch - de
ontwerper van het monument - wilde met het beeld een aantal
tegenpolen uitdrukken: de vreugde over de bevrijding tegenover het
verdriet over het verlies van zoveel levens, vrede tegenover oorlog,
verwelkomen tegenover afscheid, het verleden tegenover de toekomst
en Canada tegenover Nederland.
Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument

In Canada bevindt zich in Dow's Lake een bronzen replica van het
monument. De twee beelden vormen als het ware één monument dat de verbondenheid van de twee
landen uitdrukt.

Aan de overkant van de kruising staat het Nederlandse monument
Naald: een zeventien meter hoge obelisk. De Naald was een cadeau
van de inwoners van Apeldoorn aan het bruidspaar koningin
Wilhelmina en prins Hendrik. Tegelijkertijd was het een eerbetoon aan
de ouders van koningin Wilhelmina; koning Willem III en koninginregentes Emma. De oprichting was een idee van de Apeldoornse
burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius en een ontwerp van architect
Gerrit de Zeeuw. Voor de bekostiging van het monument werd onder
de Apeldoornse bevolking een collecte gehouden, die 3.518 gulden en
37 en een halve cent opleverde.
Op 7 februari 1901, de huwelijksdag van Wilhelmina, was De Naald nog
niet klaar. In de voet werd op die datum alvast een koker gemetseld
met een oorkonde, munten en postzegels uit die tijd. Er is een
plaquette bevestigd aan het monument, waarop de volgende tekst staat
De Naald
‘Gesticht door de Ingezetenen der Gemeente Apeldoorn als eene
dankbare hulde aan de doorluchtige ouders van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina’. De portretten van Willem III en Emma staan en profil afgebeeld op twee medaillons
gemaakt door Pieter Puype.
Op Koninginnedag 2009 vond bij het monument een aanslag op de
koninklijke familie plaats, waarbij een automobilist inreed op een
mensenmassa die stond te kijken naar de koninklijke familie die in
een open bus richting Paleis Het Loo werd gereden. De auto miste
de bus en kwam tot stilstand tegen De Naald. Enkele lage
hardstenen paaltjes en het hekwerk rond het monument werden
zwaar beschadigd.
Acht personen kwamen door het incident om het leven, onder wie
de bestuurder van de auto. Op 29 april 2010 (de dag voor
Koninginnedag 2010) is een monument van glaswerk onthuld ter
nagedachtenis aan de aangereden slachtoffers.

Monument Aanslag Koninginnedag 2009

Linksaf langs het Nationaal Canadees bevrijdingsmonument. Bij parallelweg Koning Lodewijklaan,
inksaf.
U wandelt nu aan de andere kant van het voormalig
koningslijntje terug naar appartementencomplex de
Berkenhove. Aan de rechterkant bij Koning Lodewijklaan
6 staat het in 1887 als kinderziekenhuis gebouwde pand
Mary, dat nu een appartementencomplex is.

Bij kruising Koning Lodewijklaan/Soerenseweg
linksaf.
1e weg rechtsaf, parallelweg Koning Lodewijklaan.
Na enkele meters staat u weer voor de ingang van het appartementencomplex Berkenhove.

IVN Apeldoorn organiseert activiteiten als excursies, fietstochten, cursussen, lezingen,
landschapsonderhoud 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.ivnapeldoorn.nl
Komt u tijdens de tocht een wijziging tegen in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivnapeldoorn.nl
(wandelroute Berkenhove Noord versie 2020-03)

