Appartementencomplex Berkenhove

Wandeling Berkenhove Oost

Begin- en eindpunt: Berkenhove
Lengte: 1,5 km
Wandeling geschikt voor rolstoelen. Gedeeltelijk door bos, verharde paden.

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 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: 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 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.
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
Spoorwachtershuisje
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
Koningslindes
Blad linde
linde vanuit de
stamvoet weer een
nieuwe boom kan groeien. 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.
Bij de Javalaan rechtsaf. Doorwandelen tot einde Javalaan. Ga linksaf, de Burglaan in.
De Indische Buurt is een van de Apeldoornse ‘grindreservaten’. De straten waar nog grind ligt, zoals in de
Bosweg, lijken sterk op de ansichtkaarten van honderd jaar geleden. De grindbermen geven een
historische uitstraling, maar zijn ook uitermate handig. Ze dienen als parkeerplaats, groeiplaats voor
bomen, wateropvang en loopstrook ineen.
1e weg rechtsaf de Spainkhof in.
Wandel de straat af tot aan de bosrand.
Ga het bospad in. 1e bospad linksaf.
U bevindt zich in het Spainkbos. Het bos is genoemd naar de
psychiater Pierre François Abbink Spaink, die op de Loolaan 49
een Hygiënisch Pension Herstellingsoord voor zenuwzieken
exploiteerde.
In het Spainkbos liggen in totaal vier grafheuvels in een klein
stukje natuur. De hoogste grafheuvel is jarenlang gebruikt door
kinderen met crossfietsen. Ter bescherming is er inmiddels een
laag hekje omheen gezet en ook is er een informatiebord
geplaatst. De heuvel stamt waarschijnlijk uit de Vroege Bronstijd
en is ongeveer 4000 jaar geleden opgeworpen. Archeologen
stelden vast dat de heuvel flink beschadigd is, waarschijnlijk
door grafroof en door het gebruik als crossheuvel. Door
Grafheuvel
onderzoek van stuifmeel uit de heuvel is bekend dat het
landschap er in de tijd van de begrafenis anders uitzag dan nu.
Het was toen een open plek begroeid met heide en met in de omgeving vooral eiken.
Rechtdoor op het bospad, langs het klaphek.
Tijdens het wandelen op het bospad ziet u aan uw linkerzijde de achterkant van de Openbare Basisschool
Heuvellaan.

Rechtuit door tot aan de Bosweg. Sla linksaf.
Aan uw rechterzijde staan langs de weg een aantal zomereiken. In en
rondom een eik bijvoorbeeld kunnen al 500 verschillende soorten
organismen leven. Bomen kunnen zeer veel nestgelegenheid en
beschutting geven in de vorm van bladeren, takken en allerlei holten en
gaten die in de loop der jaren in een boom zijn ontstaan. Daarnaast
kunnen ze ook nog voedsel geven in de vorm van bloemen en in de
vorm van vruchten of zaden. Het blad doet net zoals bij de struiken
dienst als isolatie en als beschutting.

Detail Zomereik

Wandel door tot 1e weg linksaf de Burglaan in.
De huizen in de Indische Buurt zijn kleinere varianten van de villa’s
van de wijk De Parken. Ze zijn net als daar eerder hoog dan breed en
bestaan vaak uit twee lagen met een kap. De woningen zijn meestal
asymmetrisch, sterk gedecoreerd en hebben een overstekende kap.
Net als in De Parken hebben de huizen een rijke variatie aan ‘toeters
en bellen’ zoals serres, erkers en balkons.
Aan uw linkerzijde ziet u de Openbare Basisschool Heuvellaan weer,
waar ook de hoofdingang is.

Typisch huis Indische Buurt

Ook staat hier een Robinia pseudo acacia, in de
volksmond acacia genoemd, eigenlijk een boom die in
een subtropisch klimaat thuishoort. Pseudo acacia
betekent dan ook zoiets als ‘lijkend op de acacia’. De
boom is sinds 1600 vanuit Amerika in Europa ingevoerd
en heeft zich inmiddels ook ontwikkeld tot bewoner van
onze loofbossen. Hij bloeit in het voorjaar met sterk
geurende witte bloemen.
De Robinia dankt haar naam aan Jean Robin. Deze
plantte in 1603 in de paleistuinen van het Louvre de
eerste Robinia’s. Hij had ze opgekweekt uit Amerikaans
zaad. Pas in 1753 kreeg de boomsoort haar huidige
naam: Robinia naar Robin en pseudoacacia
(schijnacacia) omdat het blad veel lijkt op een van de
Australische Acacia’s.
Detail Acacia

1e straat rechtsaf de Celebeslaan in.
Het beheren van straatbomen is een vak apart. Bij het aanplanten van bomen weet men niet altijd precies
hoe groot een boom kan worden. Er wordt dan in de praktijk nog wel beheerstechnieken toegepast om er
toch het beste van te maken. Bomen in een andere vorm op de juiste plaats. Veel bomen die zo'n 20 tot 30
jaar geleden werden geplant in een toen al te smal straatprofiel, zijn nu als straatmeubilair te groot
geworden of passen niet meer in de huidige woonsituaties. In die tijd was de keuze uit kleine straatbomen
beperkt. Meestal kende men wel de geslacht- en soortnamen, maar wist men niet wat er van al die
variëteiten terecht zou komen. Men kon niet altijd voorzien hoe hoog en breed zo een boom wel eens kon
worden. Nu staan er zowel bij gemeenten en andere instanties als bij particulieren te grote bomen, die
misschien door een verkeerde keuze of een andere reden in de weg zijn komen te staan. Regelmatig wordt
gevraagd wat men ‘met dit soort bomen moet aanvangen’. Wat zijn zoal de klachten? De boom heeft zo’n
gesloten bladerdak, dat het in huis te donker wordt. Overlast van bladval, vruchtdracht (het vallen van de
bessen of zaden). Roetdauw, spinselmot, rupsen en luizen kunnen behoorlijk wat overlast in dit soort
straten bezorgen. Het opdrukken van de bestrating en trottoirs (door oppervlakkige beworteling). De bomen
staan zo dicht tegen de gevels geplant dat er schade aan de woning ontstaat.

1e straat rechtsaf de Balilaan in. Volg de Balilaan met de bocht naar links mee tot einde weg.
Aan uw rechterkant staat een Anna Paulowna boom. De Anna
Paulownaboom is een snelgroeiende boom en wordt 10 tot 25 meter hoog
(gemiddeld 15 meter). Hij heeft een brede kroon en een gladde of licht
gestreepte, grijsbruine bast. De hartvormige, trompetboom-achtige
bladeren staan kruiswijs tegenoverstaand gerangschikt en hebben meestal
een gladde rand. In de nazomer verschijnen de ronde, viltige, bruine
bloemknoppen. De bloeiperiode is in april en mei, nog voor het uitlopen van
de bladeren. De bloeiwijze lijkt sterk op die van vingerhoedskruid. De
bloemen groeien in geurige pluimen van 10 tot 30 centimeter lang. Tussen
augustus en oktober groeien aan de volgroeide takken leerachtige, bruine
doosvruchten. De eivormige vrucht meet twee tot vier centimeter en heeft
aan de onderzijde een spitse snavel. Wanneer de vrucht rijp is, splijt hij zich
over de volle lengte open en laat een groot aantal kleine, gevleugelde
zaden los. De lege zaaddozen blijven nog lange tijd aan de boom hangen.
Anna Paulowna boom

Sla linksaf, de Koning Lodewijklaan in. U vervolgt de Koning Lodewijklaan en neemt de eerste weg
links de Celebeslaan.
1e weg rechtsaf de Timorlaan in.
Omdat de straten vaak smal zijn, staan er meestal nauwelijks hoge bomen. Het enige groen groeit in de
voortuinen. Het lommerrijke beeld van de Indische Buurt wordt daarom bijna volledig door de tuinen
bepaald. Het zijn dus de bewoners die ervoor kunnen zorgen dat dat beeld behouden blijft. Veel tuinen
hebben de ruimte voor lommerrijk groen, maar er zijn ook plekken waar woningen dicht aan de straat staan.
Daar zijn andere mogelijkheden. De wijk zit vol met goede voorbeelden: een hekje met klimplanten, een
tegeltuintje met bloeiende planten, een smal haagje. Alle beetjes helpen
Ga bij de kruising Javalaan/Timorlaan rechtdoor, de Timorlaan vervolgen.
1e weg rechtsaf de Soerenseweg in.
1e weg linksaf de Koning Lodewijklaan in.
Na enkele meters staat u weer voor de ingang van het appartementencomplex Berkenhove.
Einde route

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 Oost versie 2020-03)

