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Op de wandelkaart staan plekken die niet altijd meer even goed 
met het blote oog te zien zijn, maar weet dat je hier met een stukje 

verborgen verleden van doen hebt. We snappen dat dat nieuwsgierig 
maakt, maar ga niet van de paden af, op zoek naar meer. 

Foto-verantwoording: Gemeente ApeldoornA, Geldersch Archief, 
CODA, Vereniging Oud Apeldoorn, Koninklijke verzamelingen, 

Wielersport, Haps. Ontwerp: www.denl.nl 

Natuurpark Berg en Bos

Park Berg en Bos ademt één en al historie uit. Maar wist je dat er, 
naast de zichtbare geschiedenis, ook nog een heleboel in het na-
tuurpark verbòrgen ligt. Van duizenden jaren oude prehistorische 
grafheuvels en sporen van de middeleeuwse ijzerindustrie. Tot de 
rijke sporen uit onze oranjegeschiedenis, zoals de baksteenovens 
waar de bakstenen van Paleis het Loo gebakken zijn of de kilome-
terslange waterleiding naar het paleis. Of wat dacht je van sporen 
van koninklijk vertier: de paardenrennen en de valkenjacht. En 
wie kent het verhaal van het sanatorium en het ADO speelgoed 
nog? Of verbaas je over de littekens uit de Tweede Wereldoorlog. 
En natuurlijk heeft het park zelf ook zijn verborgen geschiedenis: 
Van een openluchttheater tot een evenementengebouw, van de 
nationale boomplantdag tot de Gelderse plantentuin. 

Ontdekkingstocht 

Deze wandelkaart laat ze allemaal zien, en nog veel meer. Ga op ont-
dekkingstocht door het park of loop een stukje de wijk in voor nog 
meer verborgen verleden! Veel plezier op deze ontdekkingstocht!

Rapport Verborgen Verleden 

Tussen 2020 en 2021 hebben meer dan twintig 
inwoners van Apeldoorn zich bezig gehouden met 
het ontrafelen van het verborgen verleden van 
natuurpark Berg en Bos en er een rapport over geschreven. 
De wandelkaart over het Verborgen Verleden van Natuurpark 
Berg en Bos hoort dan ook bij het gelijknamige rapport dat in 
2021 is verschenen als 13e nummer in de SAGA-rapportenreeks 
van de gemeente Apeldoorn. Het rapport is gratis te downloaden 
www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief/onderzoeken (en ga dan naar 
de SAGA-rapporten) of scan de QR-code.

De wijk en het park Berg en Bos

In 2021 staat het hele jaar de geschiedenis van de 
wijk en het park Berg en Bos extra in de belang-
stelling, vanwege de Atlas van Apeldoorn. Wil je 
weten wat er nog meer georganiseerd wordt? Scan de QR-code.
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Ontdek het verleden
Horen zien en graven door het hele land
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De houten Acaciahal 
in de jaren ’50.

Het openluchttheater in 
natuurpark Berg en Bos was 
opgebouwd als een heus 
amfitheater.

Winnaar van het 
WK veldrijden, 
de belg Eric de 
Vlaeminck, neemt 
de trap in het park 
als hindernis. 

Tussen Hoog 
Soeren, Orden 
en Paleis het Loo 
liggen kilometers 
lang deze 
waterleidingbuizen 
verborgen.
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Verscholen tussen de bossen ligt 
prehistorisch dorp Haps.

Op de voorgrond vliegt ‘the little 
guy’ in een speciaal voor The 
Times geposeerde vechtformatie 
met andere B17 vliegtuigen

20 15

In de werkplaats van het 
sanatorium werd houten ADO 
speelgoed gemaakt

Op deze afbeelding van de 
paardenrenbaan uit 1848 is de 
koninklijke tribune goed te zien.
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Bosweide

crisisjaren ’30 was de werkloos-
heid hoog. Er werden projecten 
van maatschappelijk nut opgezet, 
waaronder het graven van de 
bosvijver. Zonder vooropgezet plan 
en volledig met de hand, werd eind 
1931 begonnen met het graafwerk. 
Honderden werkloze Apeldoorners 
hebben hieraan meegewerkt. 

Sanatorium  
Berg en Bosch

Verspreid over dit bos kan je 
kleine kuilen, soms gevuld met 
funderingsresten of puin, tegen-
komen. Dit zijn de overblijfselen 
van Sanatorium Berg en Bosch, 
het grootste sanatorium van 
Nederland. Van 1920 tot 1933 

werden hier ‘armlastige’ patiënten 
met tuberculose behandeld. Als 
patiënten herstellende waren, 
werd er in de werkplaats weer 
een werkritme opgebouwd. Zo 
ontstond hier het houten kinder-
speelgoed van het merk ADO (dat 
oorspronkelijk stond voor Arbeid 
Door Onvolwaardigen).

Canadees 
hoofdkwartier

Direct na de oorlog was het Cana-
dees hoofdkwartier gevestigd in 
Apeldoorn. In een tentenkamp ergens 
in park Berg en Bos, verbleven hon-
derden militairen, in afwachting van 
hun thuisvlucht. Bij de voormalige ge-
meentewerf aan de Asselsestraat zijn 
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Prehistorische 
grafheuvels

In de Late Prehistorie (tussen 5000 
en 2000 jaar geleden) werden 
sommige mensen in grafheuvels 
begraven. Op de Veluwe liggen, met 
meer dan 1000 stuks, de meeste 
grafheuvels van Nederland. Binnen 
het natuurpark Berg en Bos zijn er 
nog vier te vinden.

Middeleeuwse 
ijzerkuilen

In de Vroege Middeleeuwen, 
tussen de 7e en 12e eeuw, was de 
Veluwe het grootste ijzerproduc-
tiegebied van Europa. Het ijzererts 
(de klapperstenen) werd in kuilen-
rijen gedolven. Restanten van deze 
ijzerkuilen zijn op verschillende 
plekken in het natuurpark Berg en 
Bos nog steeds te zien.

Baksteenovens voor 
Paleis het Loo

Op deze plek hebben tussen 1680 
en 1790 twee baksteenovens 
gestaan die vermoedelijk stenen 
hebben gebakken voor de bouw, en 
latere aanbouwen, van Paleis het 
Loo. In de bodem zijn de funderin-
gen van de ovens bewaard, als je 
goed kijkt naar de grond langs het 
wandelpad, kan je hier nog rood 
puin van terug vinden.

De Valkenberg
Vanuit Paleis het Loo werden 

in de 18e en 19e eeuw met valken op 
reigers gejaagd. Vanaf de Valken-
berg had je een perfect uitzicht op 
de omgeving. Voor die tijd had de 
berg een minder fijne functie. Het 
was namelijk in gebruik als galgen-
berg, op een strategische plek was 
dit een afschrikmiddel binnen de 
Hoge en Vrije Heerlijkheid het Loo.

Het Waltersbergje
Op zijn perceel opende Notaris 

Wilhelm Walter aan het eind van 
de 19e eeuw het uitkijkpunt ‘het 
Waltersbergje’. Het werd een toeris-
tische trekpleister: op de heuvel, die 
56 meter boven NAP uitsteeg, had je 
geweldig uitzicht over de toen nog 
aanwezige heide. Vanaf 1910 werd 
deze uitzichtfunctie door Juliana-
toren overgenomen. In de jaren ’70 
is het terrein, en het bergje, helaas 
voor zandwinning afgegraven. 

Leemkuil
Het Veluwemassief bestaat 

voor een groot deel uit grindrijk 
zand. Heel soms liggen daarbij 
leemlagen, van nature, dicht aan 
het oppervlak. Leem kon, al vanaf 
de prehistorie, gebruikt worden 
om potten en andere aardewerken 
voorwerpen mee te maken. Deze 
leemkuil is ook gebruikt voor het 
maken van bakstenen in de vlakbij 
gelegen baksteenovens. Tegen-
woordig staat er een wildobser-
vatiehut.

Gelderse 
plantentuin

Vanaf 1936 tot in de jaren ’50 
werd door een groep enthousiaste 
natuurliefhebbers op deze plek een 
typisch Gelders minilandschap 
gemaakt met inheemse Gelderse 
planten. Op het hoogtepunt waren 
hier wel 400 verschillende soorten 
aanwezig. De betonnen bak, die je 
nu nog kan zien, was aangelegd 
voor een waterrijk landschap, 
aan de rand van deze bak staan 
nog steeds bijzondere planten. 
Tegenwoordig kan je hier vanuit de 
wildobservatieplek wild spotten.

Waterleiding naar 
Paleis het Loo

Koning Stadhouder Willem III liet 
in 1684 Paleis het Loo bouwen op 
een plek dat uitermate geschikt was 
voor het aanleggen van een Franse 
tuin met diverse waterwerken. Het 
doel was om deze mooier te maken 
dan die van Koning Lodewijk XIV in 
Versailles. Om de koningsfontein 
uiteindelijk 14 meter hoog te laten 
spuiten waren kilometerslange wa-
terleidingen nodig die vanaf Hoog 
Soeren en Orden naar de paleistuin 
liepen. Het verdiepte pad waar je 
overheen loopt, is een restant van 
dit waterleidingtracé.

Koninklijke 
paardenrenbaan

Op de huidige topografische kaart 
staat een merkwaardige naam: 
‘de Tribune’. Deze naam verwijst 
naar de paardenrenbaan die hier 
is aangelegd in opdracht van 
kroonprins Willem III en zijn broer 
prins Alexander en waar in de 
zomers van 1845 tot 1848 paar-
denrennen werden gehouden. In 
het landschap is nog steeds een 
kunstmatige verhoging te zien, dit 
was de plek waar de Koninklijke 
tribune stond.

Bosvijver
Natuurpark Berg en Bos 

is ontstaan als een zogenaamd 
werkverschaffingsproject. In de 

resten van de EHBO-post gevonden 
en er werd gesport op het terrein 
van AGOVV. Niet alleen voetbal was 
in trek, er werd ook gebaseballd en 
er was een heuse boksring. De sfeer 
was gemoedelijk, de oorlog was 
immers voorbij en jongeren uit de 
buurt waren er niet weg te slaan.

Telefoonlijn uit de 
Tweede Wereldoorlog

Dwars door natuurpark Berg en Bos 
liepen tussen 1943 en 1945 lange 
telefoondraden vanaf de bebouw-
de kom van Apeldoorn naar Hoog 
Soeren. In deze bossen bevond zich 
namelijk het grootste munitiede-
pot van Noord-West Europa. Heel 
soms kan je per toeval hier nog een 
restant van vinden, zoals een witte 
elektrische geleider dat vergroeid is 
geraakt met een boomstam.

Verhard pad uit de 
Tweede Wereldoorlog

In het najaar van 1943 vordert de 
Duitse bezetter het bosgebied 
tussen Apeldoorn en Hoog Soeren 
om er een munitieopslagdepot 
aan te leggen. Om al die munitie te 
kunnen aan- en afvoeren wordt met 
zwaar materieel gereden. De paden 
moeten hiervoor worden verhard 
en daar wordt lavagesteente uit de 
Eiffel voor gebruikt. Deze typische 
verharde paden zijn nog steeds op 
veel plekken in het bos aanwezig.

Crashlocatie vlieg-
tuig ‘the Little Guy’

Aan de rand van de kanovijver, 
nabij het Boschbad, stortte op 26 
november 1944 een Amerikaanse 
bommenwerper, B-17 ‘the Little Guy’ 
neer. Op de terugweg van een missie 
richting Duitsland werd het vliegtuig 
onbestuurbaar omdat de één na de 
andere motor uitviel. Acht van de ne-
gen bemanningsleden sprongen uit 
het vliegtuig, piloot Kyle Scott Smith 
bleef zitten en voorkwam een grote 
ramp in het centrum van Apeldoorn. 
Bij de herdenkingssteen wordt zijn 
offer nog ieder jaar herdacht.

WK Veldrijden
Voor wielerliefhebbers is 

natuurpark Berg en Bos historische 
grond. In 1971 werden er niet alleen 
de provinciale en de Nederlandse 
kampioenschappen veldrijden ge-
houden, maar ook het WK veldrijden 
vond dat jaar in dit park plaats met 
niemand minder dan de belg Eric de 
Vlaeminck als winnaar. Het parcours 
werd meerdere keren bereden en 
gaat door geaccidenteerd terrein 
met als extra hindernis een speciaal 
hiervoor aangelegd trappetje. En dit 
trappetje... dat ligt er nog steeds!

Acaciahal
Natuurpark Berg en Bos is 

altijd voor uiteenlopende festivi-
teiten gebruikt, zoals de eerste 
landbouwtentoonstelling in 1925 en 
de bloemententoonstellingen tussen 
1948 en 1952. Hiervoor werden aller-
lei voorzieningen gebouwd, zoals de 
Acaciahal. Na de bloemententoon-
stelling bleef de hal nog lang staan 
en werden er bioscoop- en theater-
voorstellingen gehouden. Beroemd 
zijn de zaterdagse dansavonden in 
de jaren ‘60.

Openluchttheater
In het park zijn ook allerlei 

omroeplanddagen, concerten en 
toneeluitvoeringen gehouden. Een 
centrale rol hiervoor was wegge-
legd voor het openluchttheater. 
Het klassieke amfitheater werd 
geopend in 1924 en bezat wel 2000 
zitplaatsen. Aan de Grindberglaan 
had het zijn eigen ingang. Meer 
dan 50 jaar doet het theater dienst 
en treden er namen als Rob de 
Nijs, Willeke Alberti, Johnny Lion, 
Herman Brood en The Cure op. In 
1981 valt helaas het doek.

Boomplantdag  
1957

In 1957 vindt in natuurpark Berg 
en Bos de eerste Nederlandse 
boomplantdag plaats. Ongeveer 
1700 scholieren uit groep 6 planten 
rondom de bosweide diverse loof-
bomen en struiken, als buffer tussen 
de weide en de dennenbomen er-
omheen. Sindsdien zijn in heel Ne-
derland meer dan 10 miljoen bomen 
en struiken op deze manier geplant. 
Tijdens het eerste lustrum, tien jaar 
later, wordt nogmaals een stuk bos 
in het natuurpark aangeplant.

Prehistorisch dorp 
Haps

Verscholen in het bosgebied van 
natuurpark Berg en Bos waan je je 
soms in de prehistorie. Helemaal 
als je per toeval een rookpluimpje 
uit een wel hele oude boerderij ziet 
komen. Hier ligt het prehistorisch 
dorp Haps. Het dorp is begonnen 
als een natuureducatieproject in de 
jaren ’70, waarbij, een ijzertijddorp 
(dat opgegraven is in het Brabantse 
Haps) is nagebouwd. Nog steeds 
gaan hier jaarlijks zo’n 100 school-
klassen terug in de tijd.


