Verpleeghuis Casa Bonita

Wandeling 1
Het Loo

Begin- en eindpunt: Casa Bonita
Lengte: 5,3 km
Wandeling geschikt voor rolstoelen

IVN Apeldoorn

Start route bij hoofdingang van Casa Bonita.
Op de plek waar nu Casa Bonita staat stond vroeger een molen: de
Stadhoudersmolen. Koning Stadhouder Willem III liet in 1686 een korenmolen
bouwen op Veldhuizen (zo heette het gebied waar nu Casa Bonita op staat)
langs de beek en tegenover een toen al aanwezige papiermolen. Deze
korenmolen heeft gefunctioneerd tot 1945 en werd pas in 1970 afgebroken.
De weg en het industrieterrein zijn naar deze molen genoemd. Het
waterschap is van plan om op de voormalige molenplaats bij Casa Bonita,
waar nu nog een oude iep staat, een kunstwerk te plaatsen.

Geschiedenis van de wijk
Kort na de tweede wereldoorlog was de behoefte aan woonruimte groot. Een
toewijzingsregel uit die tijd was dat een verloofd stel samen 60 jaren oud
moest zijn om voor een woning in aanmerking te komen. Aanvankelijk was er
slechts één woningbouwvereniging in Apeldoorn. De Goede Woning. Begin
jaren 50 van de vorige eeuw kwamen daar de woningcorporaties St. Jozef en
Ons Huis bij. Samen hebben zij er, met uiteraard de gemeente, voor gezorgd
dat de sociale woningbouw op gang kwam. De wijk Kerschoten is daar een
voorbeeld van.
25 januari 1956 kreeg architect David Zuiderhoek opdracht voor het ontwerp
van een stedenbouwkundig plan voor een woongebied met winkelcentrum en
900 woningen. Die opdracht werd verstrekt door de Federatie van
woningbouwverenigingen. Zuiderhoek was getrouwd met een vrouw met
Zweedse voorouders. Hij was nogal gecharmeerd van de Zweedse
bouwstijlen. Al snel was samen met de Federaties en de gemeente een reisje
naar Zweden gepland. Kerschoten heeft dan ook zeker Zweedse invloeden.
Casa Bonita was voorheen gevestigd in enkele villa’s aan de Loolaan in
Apeldoorn maar dat werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw te klein. Plannen
werden gemaakt en weer verworpen, maar begin jaren ’70 van de vorige
eeuw kon men de nieuwbouw op de huidige locatie betrekken. Architect was
ir. De Wit uit Apeldoorn.

Ga met de rug naar de hoofdingang staan en neem de rechter
oprijlaan naar de verkeersweg met fiets en voetpad. Dit is de
Anklaarseweg.
“Ank” wijst op “vochtig grasland” en met “Laar” werd vroeger een open plek in
het bos bedoeld. Uit een papier uit 1648 blijkt dat de boerderij “Anklaar” toen
al een grote boerderij was. De Anklaarseweg liep vroeger van Het Loo, langs
de boerderij Anklaar naar Teuge en Nijbroek.
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Bij de Anklaarseweg rechtsaf over het voetpad.
Na ongeveer 25 m ziet u aan uw rechterzijde een fraai exemplaar van de
ginkgo (Ginkgo biloba). Het is de enige overlevende van een soort bomen, die
ongeveer 200 miljoen jaar geleden voorkwam. Hoewel de boom ook wel
Japanse notenboom wordt genoemd is hij slechts
inheems in een afgelegen deel van China, waar
hij door boeddhistische monniken werd
geadopteerd als heilige boom, deze brachten
hem naar Japan. De bladeren zijn heel bijzonder.
Het zijn eigenlijk vergroeide naalden. De boom is
daarom geen loofboom en ook geen naaldboom.
De bladeren worden nog steeds gebruikt in de
geneeskunde. Naar verluid zijn ze werkzaam om
de bloedsomloop te
verbeteren,
etalagebenen tegen
te gaan en het
geheugenverlies te
beperken.
Ginkgo biloba in de lente

Bladvorm ginkgo

Anklaarseweg blijven volgen. Na ongeveer 600 m bereikt u de
kruising met de Zwolseweg. Deze recht oversteken en de
Koningstraat volgen.
Ga de 2e weg rechtsaf, de Waldeck Pyrmontstraat
(richting Visio Het Loo Erf).
Op nr. 4 aan de
rechterzijde bevindt zich
een houten kerkgebouw
uit 1913, de Bethelkerk.
Tot 1967 was deze
eigendom van de
Hervormde Kerk en werd
er op de zondagschool
catechisatie gegeven.
Nu is het particulier
eigendom en tot
woonhuis verbouwd.
Bethelkerk
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1e weg linksaf, de Colignystraat.
Bij huisno. 24 met de bocht mee naar rechts en na 15 m. linksaf de
Tuinmansdwarslaan in.
Einde weg rechtsaf de Tuinmanslaan in.
1e weg linksaf, de Loseweg volgen.
Rechtdoor is verboden vanwege de ingang naar de woning van prinses
Margriet en Pieter van Vollenhoven.
Het ongeveer 500 meter verderop gelegen fruitteeltbedrijf, in de oude
olifantenschuren, is wel zij het beperkt bereikbaar (zie de bordjes).
Dit buurtje heette vroeger “De oude Haven”, 14 huisjes, gebouwd in 1687 voor
de koetsiers van koning-stadhouder Willem III. In 1956 zijn ze - geheel
vervallen - gesloopt.
De nu nog bestaande kolk, gevoed door de Loose beek, werd als
(drink)watervoorziening gebruikt.

Oude kolk bij de Loseweg
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Meteen rechts en links van de weg twee prachtige bomen. Deze
metasequoia’s (Metasequoia glyptostroboides) zijn in 1960 aangeplant.
Bijzonderheid: in de winter verliezen ze hun naalden.

Metasequoia in de zomer

Metaseqoia in de winter

Volg de weg met de bocht mee naar links.
Aan uw rechterhand zijn de omheiningen van paleispark Het Loo.

Waar de omheining stopt, gaat u rechtsaf langs de slagboom van
het Paleis (recht tegenover het appartementcomplex “De
Berghorst”).
Volg het pad voorlangs de paleisgebouwen tot aan de
hoofdingang.
Paleis het Loo werd in 1684 in opdracht van Stadhouder Willem III
gebouwd. Begin 1800 was dit het zomerverblijf van Lodewijk Napoleon.
Van 1967 tot 1975 hebben Pieter en Margriet hier gewoond. Nu is het als
museum te bezoeken.
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Paleis Het Loo

Met de rug naar het paleis neemt u de middelste van de drie
oprijlanen richting gedenksteen “de Naald”.
Hier rechtsaf. Houdt de gedenksteen aan uw linkerhand en steek
bij de verkeerslichten de Amersfoortseweg over.
Aan de overzijde meteen links ook de Jachtlaan oversteken.

Herdenkingsmonument Koninginnedag 2009
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Aan uw rechterhand ziet u twee
monumenten.
Onder een boom het monument
ter nagedachtenis aan de
overledenen van de aanslag op
Koninginnedag op de koninklijke
familie in 2009.
Aan de overzijde van de
kruising bevindt zich “de Naald”,
waartegen de auto waarmee de
aanslag werd gepleegd tot
stilstand kwam.

Het tweede monument is
opgericht ter herinnering aan
onze Canadese bevrijders in
april 1945.

Bevrijdingsmonument

U vervolgt de Loolaan en neemt de eerste weg links, langs het
hotel (Langeweg)
Op de andere hoek van
deze kruising Loseweg /
Loolaan bevindt zich
vóór de villa, de
ondergrondse bunker
van Seyss-Inquart, de
Duitse rijkscommissaris
van Nederland tijdens de
tweede wereldoorlog.
Aan de rechterzijde, op
no. 16, het voormalig
koetshuis waarin nu een
architectenburo
gevestigd is.
Bunker van Seyss-Inquart

Na een aantal kruisingen vindt u aan de linkerzijde de
Mecklenburglaan. Hier linksaf (4e weg links).
In en om Apeldoorn vindt u een heel aantal huizen in de “Mecklenburg stijl”.
Gek genoeg juist in deze straat niet één.
U loopt nu langs en om het ”Landgoed Daendels.” Vroeger heette dit gebied
De Veenkamp.
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Henri Thierry Daendels vestigde
zich in 1880 op landgoed De
Veenkamp bij Apeldoorn. Het is
niet onwaarschijnlijk dat de
geschiedenis ervan terug gaat tot
de vroege 18de eeuw.
In het midden van de 19de eeuw
was het landgoed eigendom van
de koninklijke familie. Het werd
toen gebruikt als paardenfokkerij
en stoeterij.
In 1851 werd naar ontwerp van
architect Henri Camp een landhuis
in chaletstijl opgetrokken. Dit huis
is sindsdien de kern van het
landgoed gebleven.
Landgoed Daendels

Na de dood van prins Hendrik der Nederlanden (1820-1879), broer van koning
Willem III, werden diens bezittingen, waaronder De Veenkamp, geveild. Het
landgoed, 4,5 hectare groot, kwam in handen van de familie Daendels. Henri
Thierry liet door de bekende tuinarchitect H. Copijn een tuin in landschapstijl
aanleggen. In 1884 werd er bovendien een koetshuis gebouwd.
Daendels experimenteerde op zijn landgoed met nieuwe landbouwtechnieken;
zijn veestapel genoot plaatselijke vermaardheid. Onder zijn dochter en
kleindochter bleven de landbouwactivi-teiten van belang, maar dan vooral als
bron van inkomsten.
Het rendement van het bezit van het landgoed werd in de tweede helft van de
20ste eeuw allengs steeds minder. Er is van alles geprobeerd om de
Veenkamp in het bezit van de familie te houden. Er werd nagedacht over
onderbrenging in een stichting. Alle inspanningen ten spijt moest Elisabeth
Marie Daendels echter in 1999 noodgedwongen overgaan tot verkoop van het
landgoed.

Eind weg rechtsaf de Zwolseweg volgen.
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Meteen op de hoek bevindt zich
de toegangspoort en oprijlaan
van landgoed Daendels.

Bij de verkeerslichten
rechtsaf de Hertenlaan in.
Voor nr. 39 rechtsaf een
voetpad volgen langs het
landgoed.
Toegangspoort landgoed Daendels
Ga op het eind van de
garageboxen linksaf. U
passeert dan De Arkel en verzorgingshuis De Veenkamp.

Bij de kruising met een verkeersweg, de Koninginnelaan
oversteken en meteen linksaf.
De kruising met de Edisonlaan (dubbele rijbaan) oversteken en
meteen rechtsaf gaan, achterlangs het benzinestation.
Thomas Alva Edison leefde van 1847 - 1931 en wordt algemeen beschouwd
als de uitvinder van de gloeilamp in oktober 1879. Hij kocht ook veel
uitvindingen op en zette het octrooi op zijn naam.

De eerstvolgende kruising de Marconistraat oversteken en meteen
linksaf over het trottoir.
Guglielmo Marconi (1874 – 1934) is vooral bekend om de uitvinding van de
draadloze telegrafie in 1896 en was een van de eerste radiopioniers. Denk
maar aan het beroep van marconist, dat naar hem werd genoemd.

Beek in Kerschoten

U passeert hier de Beek in Kerschoten,
vroeger ook wel de Leigraaf genoemd.
Deze 'beek' begint op het landgoed
Daendels, loopt langs De Veenkamp en
mondt ter hoogte van de Vlijtseweg uit in
de Grift.
Het is een van de kortste beken van
Apeldoorn en is vermoedelijk gegraven
voor ontwatering van de omgeving en om
de molens bij de Grift van extra water te
voorzien.
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Marconistraat volgen.
U loopt nu door een wijk met straatnamen van natuurkundigen. Zo is Buys
Ballot is vooral bekend geworden als meteoroloog en was de eerste directeur
van het KNMI.
De Dopplerstraat is genoemd naar de Oostenrijkse natuurkundige Doppler,
die vooral bekend werd door zijn onderzoek naar geluids- en lichtgolven. De
ultrasone apparatuur is daardoor ontwikkeld. Hiermee kan onder andere de
hartslag van een ongeboren kind worden beluisterd.
Voorbij de kruising met de Snelliusstraat bevond zich aan uw linkerzijde
voorheen de Hubertuskerk en het verzorgingshuis Hubertus. Beide zijn in
2009 gesloopt.

Eind van de straat rechtsaf het voetpad langs de Anklaarseweg
op.
Tussen de Fahrenheitstraat en de
Boerhavestraat staat een mooie
rij bomen. Het zijn haagbeuken
(Carpinus betulus), die gekweekt
zijn met omhooggroeiende
takken. Deze groeivorm noemt
men ‘Fastagiata’.
Het hout is één van de sterkste
inlandse houtsoorten; de enige
die gebruikt kon worden voor
molentandraderen en voor naven
van wagenwielen. Het wordt ook
nog gebruikt voor de hamertjes
van piano’s.

Haagbeuken langs Anklaarseweg

Net voor de kruising met de Boerhavestraat gaat u linksaf.
Anklaarseweg oversteken en het terrein van Casa Bonita op.
Na ongeveer 80 m. staat u weer voor de ingang van Casa Bonita.

Einde route
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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
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