Verpleeghuis Casa Bonita

Wandeling 7
Landgoed Daendels

Begin- en eindpunt: Casa Bonita
Lengte: 3,6 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.

Hoofdingang uit en via de oprijlaan naar 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.

Anklaarseweg oversteken. LET OP! Drukke weg!
Rechtsaf fietspad op. Let op tegenliggers.
Tussen de Boerhavestraat en de
Fahrenheitstraat 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 aan Anklaarseweg

Na de flats linksaf de Marconistraat in.
In deze straat staan aan de linkerkant tot aan de Buys Ballotstraat mooie
grote Noorse esdoorns (Acer platanoides). Deze bloeien in maart/april voordat
de bladeren aan de boom komen.
U loopt nu door een wijk met straatnamen van Natuurkundigen. Zo is Marconi
vooral bekend om de uitvinding van de draadloze telefonie en radio, denk
maar aan het beroep van marconist, dat naar hem werd genoemd. Buys Ballot
is vooral bekend geworden als meteoroloog en was de eerste directeur van
het KNMI.
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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.

3e weg rechtsaf, de Dopplerstraat in.
Bij het huis op de hoek staat een mooie grote
Ruwe berk (Betula pendula) en daarnaast bij
huis nr. 2 in de Dopplerstraat, staat een mooie
Atlasceder (Cedrus atlantica). Deze boom komt
oorspronkelijk uit Algerije en Marokko. Ze
bloeien in september en vormen kegels die na 2
jaar rijp zijn en dan uiteenvallen, zodat de zaden
vrij-komen. Deze blauwe vorm staat vaak in
tuinen.
Iets verderop bij huis nr.10 staat ook een
bijzondere boom, die vaak in tuinen wordt
aangeplant. Het is de Slangeden (Araucaria
araucana), ook wel genoemd Apenboom, of
Apentreiter; de laatste naam omdat de apen niet
goed op de scherpe taken kunnen zitten.
Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika. In
Ruwe berk in Dopplerstraat
1975 door Archibald Menzies naar Europa
gebracht, nadat hij wat zaad (noten) had
gekaapt van de eettafel van de gouverneur van Chili.

Einde weg linksaf, naar de verkeerslichten toe. Daar recht
oversteken naar het winkelcentrum.
Via de parkeerhaven richting Maaskant juwelier. Rechtdoor lopen
tot ’t Vissertje, dan rechtsaf naar de Koninginnelaan.
Een groot gedeelte van Kerschoten was, totdat in 1955 de gemeente het
gebied kocht, eigendom van de Oranjes. Jachtgebied voor hen van hier tot
Jonas ( bij Vaassen).
Aan de Koninginnelaan (tegenover de huidige Veenkamp) stond indertijd het
boerderijtje, dat Kon. Wilhelmina aan haar min, Evertje Schouten, had
geschonken. Het gebied stond bekend om de paardenfokkerij en er stond ook
een paardenrenbaan met tribune. Regelmatig werden er fokveedagen
gehouden.
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Waar nu het bejaardencentrum “De Veenkamp”staat , heeft tot 1959 een
ijsbaan gelegen. Op deze “Nieuwe IJsbaan”heeft Kees Broekman nog
wedstrijden gereden.Het gebied werd in de winter onder water gezet, door het
doorsteken van het langs de Leigraaf gelegen dijkje.
De Gemeente wilde indertijd in de randen van het landgoed woningen bouwen
en er verder een wijkparkje van maken. Eerst bij de Raad van State wist de
toenmalige eigenaar, Daendels, dat te voorkomen.

Bij de verkeerslichten
overste-ken naar de
Gemzenstraat.
Bij het parkeerterrein aan de
rechterkant, tegenover de Veenkamp, staat een rijtje sierappelbomen. Wat verderop staat, voor
het verzorgingshuis De Arkel, een
mooie grote wijdvertakte
driebladige Vederesdoorn (Acer
negundo).

Vederesdoorn bij De Arkel

Bij de dierenartsenpraktijk linksaf het pad in, de Rendierstraat.
Hier lopen we langs het landgoed
Daendels; vroeger De Veenkamp.
geheten. We blijven zoveel
mogelijk langs de rand van dit
landgoed lopen totdat we op de
Zwolseweg komen.

Landgoed Daendels
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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. 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 landbouwactiviteiten 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. Alle
inspanningen ten spijt moest Elisabeth Marie Daendels echter in 1999
noodgedwongen overgaan tot verkoop van het landgoed.

Einde pad rechtsaf (bij huis met blauwe kozijnen). Bij nr. 47 het
voetpad in.
We lopen nu langs een hek met klimop en daarboven een haag van
taxusbomen, ook wel Venijnboom genoemd (Taxus baccata), die verderop
overgaan in hoge zomereiken (Quercus robur), waarvan de stammen zijn
begroeid met klimop.
Hier en daar staat er ook een andere boomsoort tussen. taxusbomen zijn van
oorsprong inheems. De bessen zijn zeer giftig, geiten en herten eten er
ongestraft van, maar de meeste dieren sterven eraan. De hoge zomereiken
zijn kenmerkend voor het landgoed. De meeste zijn ongeveer 200 jaar
geleden geplant langs de randen van het landgoed.

Einde pad rechtsaf, de Langeweg in. Blijf rechts lopen.
1e weg rechtsaf, de Mecklenburglaan in.
In deze straat en ook in de
Korteweg en de Wendenlaan,
zien we veel wit gepleisterde
huizen uit de jaren 20 van de
vorige eeuw. Dit is een typisch
Apeldoornse bebouwing.
Verderop in de
Mecklenburglaan zien we bij de
aansluiting van de
Ratzenburglaan, in de tuin van
het huis op de hoek, twee
bijzondere bomen.

Witte huizen in Wendelaan
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Aan de voorkant een Carolina Hemlockspar.
(Tsuga caroliniana) en aan de zijkant een
Weymouthden (Pinus strobus). Deze laatste heeft
lange zachte naalden die in bundels van 5 bij
elkaar staan, in plaats van 2 bij elkaar zoals bij de
meeste dennen. De boom komt oorspronkelijk uit
noord-oost-Amerika.
De Carolina Hemlockspar komt oorspronkelijk uit
het zuidoosten van de VS (Carolina). Hij heeft hele
kleine kegeltjes (2,5 cm) en korte naalden die ongelijk van lengte zijn en niet in één vlak liggen.

Carolina Hemlockspar

Einde weg rechtsaf via trottoir van de
ventweg langs de Zwolseweg.

Hier staat op de hoek een mooie
toegangspoort tot het landgoed
Daendels. Net hier voorbij staat in de
tuin van huis nr. 40 een hulststruik met
gele bessen (Ilex aquifolium
’bacciflava’) in plaats van de
karakteristieke rode, die vaak in
kerststukjes worden gebruikt.
Even verderop staat een karakteristiek
huis, nr. 56.

Zwolseweg nr. 56

Toegangspoort landgoed Daendels

Langs de Zwolseweg liep vroeger een
spoorlijn naar Hattem. Dat was het
verlengde van het spoorlijntje dat Koning
Willem III liet aanleggen vanaf het station
Apeldoorn naar Paleis Het Loo, het
zogenaamde Konings-lijntje. Het laatste
stoomtreintje reed in 1976. Nu de rails zijn
verwijderd is het tracé door de bebouwde
kom van Apeldoorn een groen-strook
geworden, daarbuiten is het een re-creatief
fietspad naar Vaassen.

Bij de verkeerslichten oversteken via het fietspad i.v.m. ontbreken
opritjes in voetpad en verder langs de ventweg.
Rechtsaf de Everlaan in. Linksaf de Gazellestraat in en doorlopen
via fiets/voetpad naar de Zwolseweg.
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Lopend door de Gazellestraat zien we aan de linkerzijde
op nr.19 een restaurant genaamd: ‘eetkamer potjandorie,
voor zorgeloos feesten’.

Einde pad rechtsaf bocht volgen.
Bij Y-splitsing het voetpad rechts aanhouden,
langs het tracé van het voormalige spoorlijntje
naar Hattem.

Lange bank langs oud spoortracé

Eethuis Potjandorie

Het voetpad loopt over het tracé van het
vroegere spoorlijntje naar Hattemerbroek.
Vanwege de vele baronnen die in dit gebied
woonden werd het ook wel de Baronnenlijn
genoemd. De spoorlijn werd geopend in
1887 en was voor personenvervoer tot 1950
in gebruik. Daarna tot in de jaren ‘70 van de
vorige eeuw voor goederenvervoer. Nu is
over het grootste deel van het spoortracé
een recreatief fietspad aangelegd.

Net voor het bord ‘uitlaatplaats honden’ staat een mooie oude hulstboom (Ilex
aquifolium).
Even verderop staat een zogenaamde ‘lange bank’. Een aantal jaren gelden
werden deze in Apeldoorn op diverse plaatsen neergezet, voornamelijk langs
beken en sprengen. Ze werden geschonken door woningbouwvereniging Ons
Huis. Hier staat deze langs het oude Koningslijntje.

Bij Anklaarseweg oversteken bij de vluchtheuvel. LET OP! Drukke
weg!
Rechtsaf via voetpad of fietspad terug naar Casa Bonita.
We komen nu weer langs de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Dit is
een school op reformatorische grondslag waar onderwijs gevolgd kan worden
vanaf VMBO-niveau tot en met VWO. Ds. Jacobus Fruytier, die leefde van
1659-1731, was een bekend voorvechter van de Nadere Reformatie.

Einde route
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april. 2015
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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