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Park Zuidbroek  (lengte van de wandeling 2 ½ km.) 
Park Zuidbroek: een mooie mix van natuur en recreatie. 
Deze route is tot stand gekomen in samenwerking het IVN-Apeldoorn en de Stichting Vrienden Park 
Zuidbroek. 
De wandeling gaat door één van de jongste parken van Apeldoorn. Het hele gebied heeft een lengte van 
ongeveer 1 km. en is 300 mtr. breed. Het gedeelte, beginnend bij de volkstuinen is vooral bedoeld om te 
spelen, te picknicken en elkaar te ontmoeten. Het middengedeelte verwijst naar de geschiedenis van het 
gebied: weilanden doorkruisd met kleine slootjes. Het achterste gedeelte, richting de snelweg heeft 
natuurontwikkeling en waterberging als hoofddoel. We laten je in deze wandeling graag kennis maken met 
het landschap en wetenswaardigheden over de flora en fauna. 
 
Tijdens de wandeling zie je op sommige plaatsen deze 
markeringsplaatjes in het asfalt.  Deze mag je negeren, zij zijn van het 
hardloopparcours, niet van deze route. 

 
Start. Sprenkelaarsdijk, hoofdingang van de volkstuinen, aan de smalle zijde van het complex is een 
parkeerterrein. 
 

1. De volkstuinen. 
N. 52° 13’ 57.4” 
E. 006° 00’ 02.5” 
De Volkstuinders Vereniging Zevenhuizen Zuidbroek heeft 
ongeveer 90 volkstuinen in de verhuur. Het complex is vrij 
toegankelijk. Ga als je tijd hebt gerust even het terrein op, er is 
een mooie binnentuin waar je even heerlijk kan pauzeren. 
 

 

2. Eerste aanplant 
N. 52° 13’ 57.4” 
E. 006° 00’ 02.5” 
Als je met je rug naar de volkstuinen staat, zie je de eerste 
aanplant van het park. Het is een in 2006 aangeplant bosje met 
enkele amberbomen en watercipressen. Dit zijn echte 
blikvangers in de herfst, ze kleuren het landschap met een 
intens warme gloed. 
 
Loop over de klinkerweg in de richting van de vrijstaande huizen 
en ga bij het onverharde pad links. 
 

 

3. De voetbalkooi   
N. 52° 13’ 59.7” 
E. 006° 00’ 03.6” 
Je komt langs de voetbalkooi. Hier wordt één van de doelen 
van een stadspark duidelijk zichtbaar. Dit park is de achtertuin 
van Zevenhuizen en Zuidbroek. Hier doe je wat je fijn vindt. 
Voor jonge mensen is dat vooral elkaar ontmoeten en een 
lekker potje voetbal of basketbal spelen. 

 



Op het veldje bij de voetbalkooi vindt op elke eerste zondag 
van juni t/m september, een parkconcert plaats.   
Links van het pad zie je een traditionele singel van elzebomen, 
deze komen in het vochtige stroomgebied van de IJssel 
veelvuldig voor.  
 
 Loop even aan het einde van het pad naar links en ga op het 
fietstpad staan.       

4. De zand-water speelplaats 
N. 52° 14’ 00.6” 
E. 006° 00’ 01.9” 
Je ziet als je in de richting van de huizen kijkt één van de 
speelplekken in de wijk Zuidbroek. Deze speelplaats is bedoeld 
voor jonge kinderen die hier onder toezicht van hun ouders 
lekker kunnen knoeien met zand en water. 
 
Ga weer terug naar het onverharde pad en loop met het water 
links en het grasveld rechts van je verder. 
 

 

5. De bloemencirkel. 
N. 52° 14’ 06.6” 
E. 006° 00’ 08.6” 
Bij de twee picknicktafels zie je ’s zomers de bloemencirkel. 
Al lang was er de wens om een natuurlijk kunstwerk in het park 
te realiseren. Uit samenwerking van de gemeente en de 
Stichting Vrienden van Park Zuidbroek is deze bloemencirkel tot 
stand gekomen. Door de cirkel heen loopt een pad in de vorm 
van een drievoudige spiraal. Als je vanuit een van de ingangen 
het pad volgt wandel je vanzelf door de hele cirkel. Er zijn 42 
soorten inheemse bloemen ingezaaid, die tot voedsel en 
bescherming dienen voor verschillende insecten, vogels en 
kleine zoogdieren. Op onze website vindt je een kaart met 
afbeeldingen en namen van alle ingezaaide bloemen. 
www.parkzuidbroek.nl  
Kijk aan de zijkant van de bloemencirkel op het bord voor meer 
informatie. 
 

 

6. De Hup ( Honden Uitlaat Plaats) 
N. 52° 14’ 03.2” 
E. 006° 00’ 11.0” 
Natuurlijk mag je met je hond aangelijnd door het park gaan. 
Hier binnen de hekken van de hup mag je hem even lekker los 
laten rennen. En daar wordt dan ook veelvuldig gebruik van 
gemaakt. 
 
Ga op de kruising met het asfaltpad linksaf . 
Ga op de kruising rechtdoor en ga het eerste smalle onverharde 
pad rechts.  
 
 

 

http://www.parkzuidbroek.nl/


7. Het mossenveld 
N. 52° 14’ 07.3” 
E. 006° 00’ 18.5” 
Het smalle paadje is in de zomer prachtig omgeven met een 
rijke bloemenrand. 
Op onze website vindt je een kaart met alle hier voorkomende 
bloemen.  www.parkzuidbroek.nl    
Loop naar het informatiepaneel wat links halverwege het pad 
staat. Je bent hier bij het mossenveld. Vrijwilligers verwijderen 
in samenwerking met de gemeente jaarlijks de spontaan 
opkomende dennen en berken. Als we dit niet doen, dan zal dit 
veldje in korte tijd heemaal overgroeid raken.  
Kijk voor meer informatie op het bord. 
Wanneer je hier in het voorjaar komt kun je genieten van de 
aanwezigheid van de kievit. Er zijn elk jaar wel een aantal 
paartjes die dit voor hen uitermate geschikte veld benutten. 
  
Ga aan het einde van het smalle paadje rechts. 
 

 

8. De vistrap.  
N. 52° 14’ 08.3” 
E. 006° 00’ 24.5” 
Het middengedeelte en het achterste deel van het park liggen 
lager dan het deel bij de grote velden. Hier zie je een 
natuurvriendelijke manier om het verval in de waterloop vorm 
te geven. Dit is niet alleen voor kleine waterdieren en vogels 
een fijne plek. Ook kinderen mogen hier graag met een 
schepnetje langs de waterkant bij de stenen, op ontdekking 
gaan  naar allerlei waterbeestjes.  
 
Ga niet over het water maar loop ongeveer 10 meter terug over 
het onverharde pad. 
 

 

9. Het plas-drasgebied 
N. 52° 14’ 08.8” 
E. 006° 00’ 24.7” 
Dit gebied dient als overloop zone bij overvloedige regenval. In 
het midden bevindt zich de grote waterplas. Er verblijven 
inmiddels door het jaar heen verschillende soorten vogels. De 
kleine karekiet en de rietgors zijn ’s zomers vaste bewoners van 
de rietkragen rondom de plas. Ook de ijsvogel is gesignaleerd. 
Langs de waterranden zijn in juni veel wilde orchideeën te 
vinden. 
 
Volg het pad en ga op de t-splitsing rechts.  
 
 
 
 
 
    

 

http://www.parkzuidbroek.nl/


10. Tiny houses  
N. 52° 14’ 12.4” 
E. 006° 00’ 27.0” 
Hier aan de rand van het park worden enkele Tiny Houses 
gerealiseerd. Deze huisjes  met een oppervlakte van 26 
vierkante meter zijn “off grid” , d.w.z. ze zijn niet aangesloten 
op water/gas/elektriciteit. De plannen  van de bewoners 
werden getoetst op duurzaamheidscriteria als; minimale 
uitstoot, materiaalgebruik en energieprestatie. Zij mogen hier 
voor een periode van 5 jaar wonen. 
 
Volg het pad naar rechts. 
 

) 

 

11. Het ecobosje en de zonnepanelen 
N. 52° 14’ 13.0” 
E. 006° 00’ 31.2” 
Langs de snelweg zijn in 2019 11078 zonnepanelen geplaatst, 
die 1100 huishoudens van stroom voorzien. 
Van dit ecobosje  wordt een gedeelte eens in de 4 jaar gekapt. 
Ook weer voor de stroomvoorziening van huishoudens. Deze 
en meer initiatieven worden ontplooid om onze zogenaamde 
ecologische voetafdruk te verkleinen.  
Kijk voor meer informatie op het bord. 
 
Het pad gaat door een bosachtige omgeving. Halverwege zie je 
aan de linkerkant van het pad een omgevallen eik. Kijk vooral 
hoe mooi hij gewoon verder groeit en niet lijkt af te sterven! 
 
Volg het pad. Dit gaat over de grote platte stapstenen. 
 

 

12. De grote stapstenen 
N. 52° 14’ 10.2” 
E. 006° 00’ 37.7” 
Deze grote stenen komen oorspronkelijk uit de Ardennen. Het 
water is de ruggengraat van het park. Er is zo een verbinding 
van het water in de vijvers in Zevenhuizen, via een duiker gaat 
het onder de snelweg door naar de Weteringse Broek, het 
Drostendal en uiteindelijk komt het in de IJssel. 

 
 

13. De bloemrijke akker 
N. 52° 14’ 08.8” 
E. 006° 00’ 38.3” 
Je kijkt hier in de zomermaanden uit op een akker, die je de 
“zomer van weleer” zou kunnen noemen. Het is een oase van 
akker-onkruiden tussen gerst en rogge. 
 
 
Ga aan het einde van het pad op de verharde weg rechts en 
later op de t-splitsing weer rechts 
 
 

 



14. De boomgaard van de Stadsakkers  
N. 52° 14’ 05.0” 
E. 006° 00’ 36.0” 
Hier zie je links de boomgaard met 200 fruitbomen onder 
andere van vergeten rassen. Ze maken deel uit van “De 
Stadsakkers”, een in 2013 gestart tuin/zorg project zonder 
winst oogmerk. Er werken 90 vrijwilligers en 2 betaalde 
krachten. 
Er is via de ingang aan de Terwoldseweg/Dommeweg een 
winkeltje waar particulieren fruit en groente kunnen kopen. 
Kijk voor meer informatie op  
www.stadsakkers.nl  
 
 

 

15. De tuinen van Zuidbroek 
N. 52° 14’ 04.9” 
E. 006° 00’ 30.7” 
Je ziet eerst twee mooie donkerbruine beukenhagen. Vanuit de 
lucht kun je zien dat zij in de vorm van twee grote harten zijn 
aangeplant. Verderop zie je een groot hek om een oude 
boerderij.  
In dit gebied wilden verschillende partijen “De tuinen van 
Zuidbroek” te realiseren. 
Helaas zijn deze plannen niet doorgegaan. Wat er nu met dit 
gebied gaat gebeuren is op dit moment onduidelijk 
 
Ga hier schuin rechtsaf het asfaltpad op het park weer in. 
 

 

 

16. De fitness trail 
N. 52° 14’ 04.7” 
E. 006° 00’ 24.9” 
Dit Fitness parcours is in 2017 aangelegd, Niet alleen hier, maar 
eigenlijk in het hele park wordt fanatiek gesport, zeker in de 
zomermaanden. 
 
Ga voor het water linksaf het onverharde pad op.  

17. De boomgaarden van het park 
N. 52° 14’ 05.0” 
E. 006° 00’ 21.4” 
De drie boomgaarden zijn vrij toegankelijk. Er zijn drie 
boomgaarden. In de boomgaard het dichtst bij de snelweg 
staan appelbomen, die ernaast heeft perenbomen en laatste 
heeft pruimenbomen. Je mag er gewoon in gaan en in het 
seizoen fruit plukken of rapen. 
 
Volg het pad langs de boomgaarden. 
 
 
 

 

http://www.stadsakkers.nl/


18. De huiszwaluwtil 
N. 52° 14’ 04.6” 
E. 006° 00’ 18.5” 
Midden in het veld zie je de 4 meter hoge huiszwaluwtil. Hij is 
geplaatst in 2018, dankzij een actie van de Stichting vrienden 
Park Zuidbroek. Helaas is de til nog onbewoond. Gelukkig zien 
we de zwaluwen wel in het park en de directe omgeving. 
 
Ga op het asfaltpad links. Je loopt weer langs de vlinderstrook, 
waar je eerder langs kwam.Nu loop je door en ga je bij het 
onverharde pad rechts. 
 
 

 

19.  De Vlinderstrook  
N. 52° 14’ 03.0” 
E. 006° 00’ 13.3” 
Hier zie je de vlinderstrook. De bloemen die hier van het vroege 
voorjaar tot laat in het najaar bloeien zijn speciaal ingezaaid. 
Niet alleen insecten profiteren hiervan ook kleine vogels zoals 
de putter kun je hier waarnemen. 
 
 
 

Ga bij het onverharde pad rechtsaf 

 

20 Het bosplantsoen 
N. 52° 13’ 59.5” 
E. 006° 00’ 13.3” 
Er staan allemaal inheemse bomen en struiken speciaal met 
bloemen voor bijen en vlinders en bessen voor vogels,  zoals 
liguster, els, sleedoorn, krent en Gelderse roos. Ook zie je 
halverwege deze strook tussen de huizen een wadi, essentieel 
voor de waterberging in de wijk.   

Wanneer je dit pad volgt kom je weer bij de parkeerplaats en 
het startpunt van de wandeling. 

 

 


