Verpleeghuis Casa Bonita

Wandeling 4
Kerschoten

Begin- en eindpunt: Casa Bonita
Lengte: 4 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 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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De Anklaarseweg oversteken en daarna linksaf.
Na ongeveer 10 m rechtsaf, de Boerhavestraat in.
e

Aan de rechterzijde van de oprit naar de 2 flat aan uw rechterhand ziet u
fraaie exemplaren van de boomhazelaar. Wordt ook wel Turkse hazelaar
genoemd (Corylus colurna). Aan de vruchtomhulsels bevinden zich lange
slippen, wat het geheel zeer decoratief maakt.

Op de eerstvolgende kruising de Buys Ballotstraat oversteken en
linksaf deze straat volgen.
Rechts ziet u een drietal
fraaie papierberken (Betula
papyrifera).
Ze hebben sterk opgaande
takken en lange repen, dun
afschilferende schors. Vogels
zijn er dol op als nestmateriaal.
Aan uw rechterzijde ziet u
een woongebied met de in
1964 gebouwde Appèlwoningen. Totaal staan er 96
Papierberken in Buys Ballotstraat
woningen, gebouwd op appèl
van wethouder van den Belt om de doorstroming van goedkope huurwoningen naar de iets duurdere koopwoningen te bevorderen.Architect: Van
der Weerd

Ga aan het einde van de straat rechtsaf, de Curiestraat in.
Aan uw linkerzijde bevinden zich
de sportvelden van voetbalclub
Robur et Velocitas. De oudste
voet-balclub van Gelderland.
Opgericht 6 mei 1882.

Ga met de bocht van de weg
mee naar rechts.
Appèl-woningen
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Aan uw linkerhand een
(speel)parkje met een rustig
stromend beekje.
Dit is de Beek in Kerschoten ,
vroeger ook wel de Leigraaf
genoemd. Deze mondt uit in de
Grift welke we later passeren. Het
is een van de kortste beken van
Apeldoorn en is vermoedelijk
gegraven om de omgeving te
ontwateren en de molens bij de
Grift van extra water te voorzien.
Beek in Kerschoten
Net voor het eind van deze straat
ziet u links achter de beek de “Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen”.

Aan het eind van de Curiestraat, oversteken en linksaf richting de
stoplichten.
Bij deze stoplichten de Edisonlaan oversteken en rechtsaf het
fietspad, later ventweg, op.
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.

Sla bij de 2e straat linksaf de Copernicusstraat in.
Neem daarna de eerste straat rechts, de Erasmusstraat.
Volg deze weg slingerend langs het park.
U merkt al dat u zich in goed gezelschap van veel geleerden en uitvinders
bevindt. Aan uw linkerzijde de mooie groene kern van Kerschoten. Een
prachtig park met veel schitterende bomen (Zweedse invloed).
Aan het voetpad tussen de beide vijvers vindt u aan uw rechterzijde (derde
boom) een bijzondere boom, de varenbeuk. In de zomer treft u twee soorten
blad aan deze boom namelijk eiken- en beukenblad.

Erasmusstraat vervolgen en aan het eind via een zebrapad aan uw
linkerhand oversteken naar het winkelcentrum.
Loop de winkelstraat door tot bijna het einde. Ga linksaf, tussen
“Diershop Jumper” (no.103) en de visboer door.
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Park met doorkijkje

Loop rechtdoor en houdt de flat met huisno. 1-41 aan uw
rechterhand. U bevindt zich op deVoltastraat.
Ga aan het eind linksaf de Einsteinlaan op. Blijf aan de linkerzijde
van de weg.
U ziet aan beide zijden van de straat veel acacia’s. Zo worden ze meestal
genoemd, maar het zijn eigenlijk robinia’s (Latijnse naam: Robinia
pseudoacacia). Het zijn ongeveer 50 jaar oude bomen met hun kenmerkende
diep gegroefde grove schors. Het gele hout met donkere kern is hard, taai en
duurzaam. Wordt veel als sierboom in tuinen en parken aangeplant.

Bij de kruising met de Nobelstraat, rechtdoor de Einsteinlaan
volgen
Rechts bevindt zich het in 2008 nieuw gebouwde wijkje “Parkwijk”. Op deze
plaats stonden vroeger enkele basisscholen.

Op de kruising met de Robert Kochstraat, linksaf.
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Na 25 meter, via de verhoogde oversteekplaats, de weg
oversteken. Linksaf de Robert Kochstraat vervolgen.
Ga de eerste straat rechtsaf, de Vesaliusstraat in en aan het eind
van deze straat linksaf, de Boerhavestraat in.
Aan uw linkerzijde ziet u weer het mooie park.

Als u de Erasmusstraat aan uw linkerhand gepasseerd bent,
steekt u rechtsaf de Boerhavestraat over en gaat u de
Musschenbroekstraat in.
Aan uw linkerhand een scholengemeenschap en een dansschool.

Bij het bordje “fietspad” rechtdoor en het bruggetje over

Bruggetje over de Grift

De Grift is een waterloop die in de veertiende eeuw is gegraven om water dat
van de Veluwe kwam, buiten de lage broekontginningen om, naar de IJssel te
leiden. Ook vond er enige scheepvaart plaats.
e
Al in de 17 eeuw begon men in te zien dat De Grift vanwege zijn geringe
diepte en breedte en de toename van transport te klein werd.
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Het duurde echter nog tot 1824 dat Koning Willem I opdracht gaf tot het
graven van het Apeldoorns kanaal, oostelijk van de Grift. Pas in 1870 werd
het mogelijk om het Apeldoorn-Dierens kanaal in z’n geheel te bevaren.
De Grift werd zodoende ontlast en hoefde alleen nog maar water af te voeren.
Veel van de Apeldoornse beken en sprengen voeren hun water via de Grift
naar de IJssel af.
Als gevolg van stedelijke uitbreidingen
werden echter in de loop der jaren hele
stukken van De Grift onder de grond
verstopt.
Gelukkig hebben Gemeente Apeldoorn
en Waterschap Vallei en Veluwe waar
mogelijk De Grift in ere hersteld en
geheel bovengronds gehaald.
Hierdoor is er, zoals u zelf kunt
constateren, een prachtig natuurgebied ontstaan met helder stromend
Beekprik
water. Langs en in het water veel
bijzondere plantensoorten en ook een heel eigen fauna.
Zo zijn inmiddels de beekprik en de weidebeekjuffer weer volop gesignaleerd.

Direct over de brug linksaf en het
voetpad langs de Grift volgen tot de
stoplichten bij de Edisonlaan.
Oversteken en het voetpad blijven
volgen tot de Anklaarseweg.
Aan de rechterzijde bevindt zich
industrieterrein De Vlijt en links ziet u weer
de velden van Robur et Velocitas.
Ongeveer 100 meter voor u de
Anklaarseweg bereikt vindt u aan de
overzijde van de Grift een restant van de
voormalige stink- of volmolens die hier hebben gestaan.
Weidebeekjuffer

Anklaarseweg oversteken en linksaf, Stadhoudersmolenweg
oversteken, rechtdoor en na ongeveer 80 meter rechtsaf naar de
hoofdingang 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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