Maak de nietjes los uit het midden van dit magazine en haal de pagina’s eruit met
de beschrijving. Wandel of fiets deze route langs beken, sprengen en kunstwerken
door uw wijk. TIP! Neem uw kinderen of kleinkinderen mee en stop bij de
aangegeven speelplaatsen of bij de Beweegtuin.

Fiets- en wandelroute langs
beken en sprengen in Orden
Alle sprengenbeken die binnen of op de grens van deze wijk lopen zult u tegenkomen:
Orderbeek, Rode beek, Beek in het Orderveen, Driehuizerspreng, Badhuisspreng en
Grift. U volgt daarbij min of meer de omtrek van het stedelijke deel van de wijk Brink
en Orden van Apeldoorn. Een wijk die ruwweg wordt begrensd door de spoorlijn
Apeldoorn-Amersfoort, Koning Stadhouderlaan/Wilhelmina Druckerstraat,
Sprengenweg/J.F. Kennedylaan, Laan v. Spitsbergen en Asselsestraat (Asselsepad).
De beschrijving geeft informatie over de cultuurhistorische achtergronden van de
sprengenbeken en hun ligging.
De sprengenbeken in deze wijk zijn in 2012 al
deels zichtbaarder en toegankelijker gemaakt
als onderdeel van het waterplan van de
gemeente Apeldoorn. In 2013 wordt daar
verder aan gewerkt. Ook het winkelcentrum
Orden gaat dan op de schop. Het kan betekenen dat u uw route soms iets moet aanpassen als
gevolg van de diverse bouwactiviteiten in de
wijk.
De route begint op de hoek van Germanenlaan
en Laan van Orden bij +Punt Orden, op
werkdagen (buiten de grote vakantie) geopend
van 10.00 tot 12.00 uur voor een praatje met
een kopje koffie. Kijk voor meer informatie op:
www.pluspuntorden.nl. Dat startpunt ligt naast
winkelcentrum Orden, met een horecagelegenheid en een benzinestation met een voorziening
voor een hapje of een drankje.

Grift overstort Waterloseweg

Beschrijving van de route
Beginpunt: Kruising Germanenlaan met de Laan
van Orden met uw gezicht richting Rembrandtlaan aan de overzijde van de Laan van Orden;
+Punt Orden, Germanenlaan 370, 7312 JJ
Apeldoorn.
Betekenis afkortingen:
RD = rechtdoor, RA = rechtsaf, LA =
linksaf, L = links, R = rechts.
De hoofdletters naast de toelichtingen, in
cursieve letter, verwijzen naar de plek met een
rode letter op de bijbehorende routekaart; de
cijfers verwijzen naar de routepunten.
1. op de kruising RD Rembrandtlaan
A.	Schuin rechts van u ligt een minuscuul parkje
met een monumentale beuk. Komende vanaf
de voormalige Ordermolen zal hier de
Orderbeek weer zichtbaar gaan stromen, zie
bij DD.
De Orderbeek volgt daarna een bovengronds
traject in de Frans van Mierisstraat, na
jarenlang er ondergronds gelopen te hebben.
Daarvoor stroomde de Orderbeek achter de
tuinen van de huizen rechts van de straat.
2. aan einde weg RA Pieter de Hoochlaan
3.	bij de kruising LA Pieter Saenredamstraat
B.	In de 1e bocht naar links komt u in de
nabijheid van twee beken: de Rode beek en
de Beek in het Orderveen.
C.	Wandel in die bocht even rechtdoor via een
doorgang tussen de woongebouwen en dan
via een smal pad naar een ‘vijver’. Dat is de
Rode beek, het water is erg breed waardoor
er weinig stroming is. De Rode beek komt
onder de Laan van Spitsbergen vanaf de
andere zijde en mondt uit aan de kopse kant
van de ‘vijver’. Bij de uitstroomplek is wel wat

stroming te zien. Langs de waterkant is ook
heel goed het kwelwater te zien dat hoger
dan het waterniveau van de beek aan het
oppervlak komt; het druppelende kwelwater
veroorzaakt halve kringen in het water.
Oorsponkelijk was het een ontwatering van
het gebied de Venen of Orderveen.
Naast de spoorlijn stroomt, veel hoger, de
Beek in het Orderveen in een betonnen goot.
Via het smalle paadje komt u op de Laan van
Spitsbergen om dat te kunnen zien.
Voor het schoonhouden van de beek, toen het
water nog voor de in 1920 gestarte N.V.
Papierfabrieken Van Houtum en Palm, later
Favini, werd gebruikt, was dat beton wel
handig. Deze bedrijven waren de voortzet
ting van een, voor 1671 gestichte papiermo
len, naar de brouwer en waard J.G.
Westenenck ‘de Brouwersmolen’ genoemd.
Kort daarna kwam er een tweede papier
molen.
Na 1945 werd het water in de fabriek nog
als proceswater gebruikt. Om over voldoende
water te beschikken werd ook water
opgepompt aan de Ordermolenweg.
Hier maakt u voor het eerst op de route kennis
met een ‘opgeleide’ beek. Dat wil zeggen
een waterloop die door menselijk ingrijpen,
met dijkjes, hoger ligt dan zijn natuurlijke
loop.
Bij de watermolen viel het weer naar zijn
vertrouwde niveau, waarbij het vallende
water werd gebruikt voor het aandrijven van
een waterrad, dat op zijn beurt molenstenen,
of andere werktuigen in beweging bracht.
4.	vervolg uw route bij D. of ga verder
naar 5.
D.	In de 2e bocht naar links kunt u via het pad
rechtdoor langs de Rode beek blijven gaan.
Links vervolgens de openbare speeltuin
Kindervreugd met een waterpomp waar
kinderen grondwater kunnen oppompen.
Het overtollige water stroomt weer in de Rode
beek. Waar het pad naar links buigt hoort u
een van de vele ‘watervallen’ van Apeldoorn,
goed hoorbaar, maar weinig van te zien.
De Rode beek gaat opnieuw ondergronds en
stroomt nog lager dan de Beek in het
Orderveen om verderop na de papierfabricage bij de voormalige Brouwersmolen,
weer bovengronds samen te vloeien met de
Beek in het Orderveen.
>>>
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E.	Volg het pad met de bocht naar links, op de
T-splitsing rechtsaf en ga verder met nr. 6.
5. bij kruising, RA Pieter de Hoochlaan
F.	U passeert vervolgens bij de drempel de
achteringang van de openbare Speeltuin
Kindervreugd. In 2011 geheel gerenoveerd
en voorzien van een handwaterpomp voor het
spelen met water. Het overtollige water vloeit
af naar de naast gelegen Rode beek.
6.	bij zijstraat P.P. Rubensstraat LA
In de bocht naar rechts De Hardwerker.
7. bij T-splitsing LA Mauvestraat
8. bij zijstraat RA Ruysdaellaan
9.	bij T-splitsing RA Frans van
Mierisstraat
G.	In 2013 stroomt hier de Orderbeek weer
zichtbaar na jarenlang verscholen te zijn
geweest in een rioolbuis aan de andere zijde
van de straat. Voor hier in de tweede helft
van de vorige eeuw de wijk Orden gebouwd
werd stroomde de beek achter de tuinen van
de huizen die er toen al stonden aan destijds
nog de Waterloseweg.
10. bij Y-splitsing, schuin R Zanderijweg
H.	Op de hoek van de Frans van Mierisstraat en
Zanderijweg is rond 1625 aan de Orderbeek
een watermolen als papiermolen begonnen.
Ruim honderd jaar staan er twee 2 molens,
de Hennemansmolens. Na 1818 Waterloo
geheten; de naam op de gevel van het
winkelpand herinnert daar aan. Na herbouw
na een brand in 1877 brandden de molens in
1886 opnieuw af, dat was tevens het einde
van de papierfabricage. In een nieuw
gebouw was later een wasserij ‘De Spreng’
gevestigd, opnieuw met waterkracht tot in
1930.
11. bij kruispunt, schuin RD Blekersweg
I.	Waar u de Jachtlaan oversteekt naar de
Blekersweg vanaf daar ongeveer begint het
traject van het toekomstige bovengrondse
traject van de Orderbeek af te wijken van het
vorige bovengrondse traject.
De naam van de straat verwijst nog naar het
bleken van wasgoed gewassen in het water
van de Orderbeek. Bleker was zelfs een
beroep.
Links naast het schoolgebouw is te zien dat
water van een van de sprengenkoppen op het
terrein van de voormalige wasmiddelenfa
briek van de Haas en van Brero ondergronds
gaat om de Blekersweg te passeren. Deze
sprengentak behoorde in het verleden tot het
stelsel van de Driehuizerspreng (zie hierna).
De kop ligt naast de speelweide. De naam
Driehuizerbeek komt ook voor, en dat kan er
op duiden dat deze spreng zijn oorsprong
vindt in een al van nature aanwezig stelsel.
Mogelijk behorende tot het achter ons
liggende Waterloo, waarin ‘loo’ hoogte
betekent, en in welk gebied ooit meer water
stroomde dan alleen de niet natuurlijke, want
opgeleide, Orderbeek aldaar. Maar de
benamingen beek en spreng werden in het
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verleden ook door elkaar gebruikt, evenals
tegenwoordig. Het onderscheid ligt vooral in
het graven door de mens naar een kunstma
tige bron, de sprengenkop, waardoor een
molenaar door middel van dit sprengenwater
meer water voor het molenrad kreeg en de
productie kon verhogen.
12.	bij T-splitsing LA Prins WillemAlexanderlaan (PWA-laan)
13.	bij kruispunt RA Swiftstraat via
fietsdoorgang
14. bij bocht naar links RA naamloos pad
J.	U staat hier voor de Driehuizerspreng. Aan
de linkerkant, op de hoek van Zanderijweg
en Swiftstraat ligt een van de koppen van de
Driehuizerspreng.
K.	De andere kop ligt achter het Nevenlandse
hof en is te bekijken via het eerste bruggetje
en ga dan weer terug. Op sommige plekken
van het traject van de Driehuizerspreng is
roesthoudend kwelwater te zien. Niet zo
geschikt als waswater waar de spreng ooit
voor diende, toen wasserij Dijkkamp, later
wasserij Bronbeek, er aan gevestigd was aan
de toenmalige Waterloseweg.
Het veld rechts is het terrein van de hier
voormalige Sparta fietsenfabriek.
15.	blijf steeds rechts van de spreng tot
aan de Driehuizerweg, of steek het 2e
bruggetje over en ga rechtstreeks naar
de Driehuizerweg en vervolg de route
bij nr. 18
L.	De beschoeiing langs het woongebouw
Sparta Luce bleek achteraf noodzakelijk na
verzakking van het talud als gevolg van
kwelwater in dit van origine moerassige
gebied. Rechts een wadi voor opvang van
regenwater van de toekomstige bebouwing.
Als de wadi overvloedig regenwater niet
meer kan verwerken, dan stroomt hij over in
de Driehuizerspreng.
16.	op T-splitsing RD Driehuizerweg
oversteken bij de brughoofden van de
spreng
17. aan overzijde RA Driehuizerweg
M.	Hier in de omgeving lagen ooit 3 boerderijen,
waar de weg en de wijk Driehuizen naar
genoemd zijn.
18. bij kruispunt LA PWA-laan
19.	maak een uitstapje aan de overzijde
van de straat bij de eerste zijstraat
Bronbeekhof
N.	Direct op de hoek gaat de Driehuizerspreng
ondergronds; iets verder in deze straat in ziet
u de spreng van links komen. Ga terug naar
de PWA-laan en vervolg uw route.
20. vervolg Prins Willem-Alexanderlaan
21. bij kruispunt RA Prinses Beatrixlaan
22.	op driesprong vóór spoorlijn LA
Waterloseweg. Volg fietspad
O.	Uitstapje: Ongeveer tegenover huisnr. 69 kunt
u een pad schuin naar rechts richting spoorlijn
gaan (met de fiets is dit pad niet tot het eind
aan de Waterloseweg te volgen).Vlak bij de

spoorlijn ziet u de Grift onder de spoorlijn
vandaan komen. In de bocht van de Grift is
een overstroomput naar de ondergronds
lopende Orderbeek. Dit voorkomt dat de Grift
in de Hoofdstraat zou overstromen bij heftige
regenval. De Orderbeek stroomt via een
rioleringsbuis eerst nog evenwijdig aan de
Grift en buigt later af en stroomt uiteindelijk
uit in vijvers in Apeldoorn Zuid langs de
Kaijersdijk.
U bevindt zich hier in het gebied de Wissel,
waar de spoortrajecten Loolijn en de
Koningslijn (vanuit Amersfoort) van en naar
paleis het Loo leidden. Het spoortaluud is
nog herkenbaar.
23. vervolg Waterloseweg
	In 2013 is hier de Grift weer bovengronds
gebracht na jarenlang ondergronds gestopt
te zijn geweest. Verderop kunt u nog een
uitstapje maken naar het voormalige Brinkpark, thans Prinses Catharina Amaliaparkt
geheten, en bent u in het centrum van
Apeldoorn.
24. bij kruispunt RD Steek PWA-laan over
25.	op driesprong RA Jo de Grootstraat en
vervolg PWA-laan
26. bij zijstraat LA Elsweg
27. bij kruising RD Schotweg
28. op vijfsprong, schuin RA Arbeidstraat
29. op driesprong LA Sprengenweg
30. einde weg RA Sprengenweg
P.	Voor u ligt de Badhuisspreng, de laatst
gegraven spreng in Apeldoorn in de Franse
tijd onder Koning Lodewijk Napoleon.
Een spreng mag hij eigenlijk niet meer heten,
er stroomt al lang geen bronwater meer.
Aanvankelijk gegraven om bluswater voor
het centrum van Apeldoorn te leveren, om
brandweerslangen te kunnen reinigen en ook
voor het aandrijven van de Dorpskorenmolen.
Toen nog als Dorpsbeek. Later is het water
gebruikt geweest voor het badhuis met
zwembad, vandaar ook de naamsverandering. Het badhuis lag naast de
Badhuisspreng tussen Sprengenweg en
Badhuisweg. De naam Beekpark herinnert
nog aan een oud traject van deze waterloop.
De huidige verdroging is een gevolg van de
waterwinning.
31. op driesprong L Badhuisweg en meteen
32.	op viersprong L Sprengenweg, met
Badhuisspreng aan linkerkant
33.	bij kruising RD Sprengenweg, volg de
bocht naar links
Q.	Hier kruist u de voormalige spoorlijn van
Paleis Het Loo. Rechts is, bij een brugleuning,
nog een kijkje naar de Badhuisspreng te
nemen.
R.	Water voor het badhuis en zwembad is door
de zon voorverwarmd geweest in slingerende
goten aan de overzijde van de kruising.
34. op kruising RD Sprengenweg
35.	op kruising (Staringlaan/Henri
Dunantstraat) RD Sprengenweg

36.	bij zijstraat (Waltersingel) RD John
F. Kennedylaan
S.	Vanaf hier kunt u -naar rechts gaand achter
de belastingtorens- de beeldentuin bezichti
gen.Hier is de Badhuisspreng weer zicht
baar. Via een regenwaterafvoer stroomt op
deze plek een overvloed aan regenwater in
de spreng als de doorlaatbare regenwater
buis geen gelegenheid meer heeft het
afvoerregenwater ter plekke in de grond te
laten verdwijnen. Er ligt in de Badhuisspreng
ook een verdeelwerkje waarmee (opge
pompt) water naar de vijver in het Sprengen
park kan worden geleid. In het park langs de
Badhuisspreng staan vele kunstwerken,
evenals rondom de torens van de Belasting
dienst.
37.	bij zijstraat (eveneens Waltersingel) LA
pad dwars door park, over brug en
omhoog
	Rechts bij het zijpad staat een besturingskast
voor een waterpomp die een uitstroomope
ning in de droog liggende sprengenkop
heeft.
38. bij straat RA (Sprengenparklaan)
39. bij kruising RD Driehoek
T.	Bij de kruising ligt een van de vijf oorspron
kelijke koppen van de spreng. In 1934 is een
verbinding gemaakt met de vijver in het Park
Berg en Bos. De spreng kwam aanvankelijk,
zoals al was voorzien, droog te staan. Nu
stroomt er slechts water uit de met stenen
versierde ‘sprengenkop’ als er water in de
vijver gepompt wordt.
40. bij einde weg RA Driehoek
41. bij einde weg LA Polhoutlaan
42.	bij kruising (ANWB-pdnstl 21466) RA
Asselsestraat, richting Assel
43.	bij kruising (Frankenlaan) RD
Asselsestraat
44.	bij de zijstraat (Saksenlaan) RD
Asselsestraat
45. op driesprong LA Sportpark Orderbos
U.	Waar u naar links gaat is, achter het
gaaswerk van het park Berg en Bos, links van
het parkeerplekje een brede greppel te zien.
Een overblijfsel van een bedding van een van
de waterleidingen die naar een fontein in
paleis het Loo leidde vanaf de koppen van
de Orderbeek. Voorbeelden en restanten van
deze waterleiding en meer van deze greppel
zijn te zien in het park zelf en in het
kijkscherm bij de leemkuil in het park (Ga bij
de ingang ca.100 m rechts van u door het
klaphek van het park Berg en Bos. Sla het
eerste bospad links in en volg dit pad, na
zijpaden volgt een kruising, blijf het pad
volgen. Na een bocht naar rechts ligt links in
de diepte de leemkuil, iets verder staat links
een kijkscherm/schuilhut met historische
informatie).
46. bij de T-splitsing RA
47.	bij de zijstraat schuin RA via
parkeerplaats bij atletiekbaan

48. aan einde parkeerplaats volg pad
V.	Links achter de lage afscheiding naast het
wildrooster ligt onder een laag aarde het
restant van een afvalberg van meer dan
1000 jaar oud, afkomstig van de Veluwse
ijzerindustrie. Het afval: ijzerslakken;
onbruikbare overblijfselen uit de tijd waar in
kleine oventjes ijzerhoudende klapperstenen
gesmolten werden om het ijzer vrij te maken.
De vuren werden hoog gestookt met behulp
van houtskool, dat op de Veluwe gemaakt
werd uit eikenhout.
49.	bij einde fietspad RA Sportlaan en
meteen...
50.	bij zijstraat (de Kleiberg) RD
Berghuizerweg
W.	Aan het einde van het grasveld voor de
woning gaat de Orderbeek, die van rechts
komt, via een duiker verder om links achter de
huizen verder te stromen. Er zijn plannen om
de beek op het kazerneterrein bovengronds te
laten lopen.
51.	volg weg met bocht naar links en
gelijk...
X.	Voor u ligt in de diepte een plasje, een van
de sprengenkoppen van de Rode beek in het
zogeheten ‘Bosje van Vos’, naar de eigenaar.
Hij noemde het ‘Bronbeekpark’.
De sprengenbeek is zo genoemd vanwege
het ijzerhoudende water ‘rodolm’ dat uit de
bodem treedt. Mogelijk is in het verleden het
water uit dit gebied gebruikt geweest voor
het aandrijven van een klein molenrad bij de
Brouwersmolen.Water uit dit oorspronkelijke
zeer natte gebied, het Orderveen, stroomde
vóór de grootschalige nieuwbouw in de wijk
bovengronds naar de Orderbeek bij Waterlo;
nu ondergronds.
Y.	U kunt twee uitstapjes maken: naar de
sprengkop van de Beek in het Orderveen en
ook naar de Orderbeek als u de grindweg
volgt. Ga na het kruisen van de spoorlijn even
naar links, in de diepte ligt een sprengkop
van de Beek in het Orderveen.
Het water is een paar eeuwen terug
gegraven voor het aandrijven van een
papiermolen, de Brouwersmolen.
De oorspronkelijke koppen van de sprengen
beek lagen verder weg maar zijn verdroogd
geraakt mede door de drainage van het
spoor. De kop ligt in een ‘bosje van Goud
kuil’, een plek waar een nieuw voetbal
stadion gepland stond.
	Ga op de terugweg even naar links bij de
weg voorlangs het huis. Waar het pad naar
links buigt stroomt voor u de Orderbeek.
De Orderbeek dreef de papiermolen de
Ordermolen aan en bediende later twee
wasserijen, zie bij DD.
52.	... na het bosje RA
volg pad links van de plas
53.	volg pad evenwijdig aan de Rode beek
tot de verharde weg
Z.	Op diverse plekken langs de oever is

zichtbaar dat het water ijzerhoudend is.
Zodra het water in contact komt met de lucht
ontstaat uit het heldere water de roestrode
kleur, vaak is daarbij ook een olieachtige
vliesje te zien aan het wateroppervlak.
Bruine watachtige vlokken in het diepere
water bestaan uit ijzerminnende bacteriën.
Het ijzerhoudend water heet ‘rodolm’ op zijn
Veluws.
AA.	Bij het bruggetje is een andere tak van de
sprengenbeek. Aan het begin hiervan, aan
de Pieter de Hoochlaan, stroomt ook
opgepompt grondwater in. De wijk is in een
drassig veengebied gebouwd, het grond
water wordt opgepompt om droge voeten te
houden.
54.	bij de verharde weg LA Govert
Flinckstraat
BB.	Op deze plek verdwijnt de Rode beek
ondergronds om naast de Beek in het
Orderveen verderop weer bovengronds te
stromen, zoals we dat eerder op de route
hebben gezien (de Vijver).
55.	bij kruising (Pieter de Hoochlaan) RD
Govert Flinckstraat
56. bij T-splitsing RA Ordermolenweg
57. bij zijstraat LA Permekestraat
58.	bij zijstraat RA Permekestraat,
eindigend bij Laan van Spitsbergen
CC.	Links op de scheiding met het kazerneterrein
stroomt de Orderbeek, iets verderop kunt u
nog een glimp van de beek opvangen
voordat hij onder de Laan van Spitsbergen
doorgaat en aan de overzijde bij de
nieuwbouw weer bovengronds stroomt.
59. bij T-splitsing RA Laan van Spitsbergen
60.	bij kruising met verkeerslichten LA
Laan van Orden
DD.	Net voor de nieuwbouwhuizen uit 2013 aan
de linkerkant stroomt de Orderbeek. Links van
de beek lag ooit de Ordermolen.
Een watermolen die van oorsprong rond
1625 is gesticht als papiermolen, en in 1879
is veranderd in een wasserij. Een waterval
houdt de herinnering daaraan levend.
De wasserij van Meijer kwam aan de
rechterkant van de beek, waar nu de
nieuwbouw is.
Het Caretex-terrein houdt de laatste naam
van die wasserij levendig, maar de naam
Helderoord zijn velen ook nog niet vergeten.
Een vispassage zal het mogelijk gaan maken
dat er uitwisseling van dierlijk leven van
achter de waterval richting sprengenkoppen
van de Orderbeek in het Orderbos kan
plaatsvinden.
61. bij de kruising LA Germanenlaan
Einde van de route
Geschiedkundige info is vooral verkregen uit:
Koornmullenaers Pampiermaeckers en
Coperslaghers door R. Hardonk, 1968
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