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Openbaarheid.

Het zal U niet ontgaan zijn dat tijdens de diverse verkiezingen in ons land poli-

tici uitspreken met de samenleving contact te willen houden en te overleggen

over belangrijke beslissingen die genomen dienen te worden. De politici uit

“Den Haag” gaan er zelfs voor het land in en de provinciale vertegenwoordigers

waren in de afgelopen weken opeens ook heel actief. De door het nieuwe col-

lege, ingezette cultuurverandering in onze gemeente zou beginnen met een

raadswerkgroep die de gids is voor de cultuurverandering.

Wij denken dat er werk aan de winkel is voor deze raadswerkgroep. Die dui-

delijk signaleren dat er een einde komt aan praktijken zoals; 

• dat als je iets niet echt wilt, dan stel je stuur- en werkgroepen in en wacht je

vervolgens de rapporten en conclusies af, die weer aanleiding zijn tot ver-

volgonderzoeken enz., of zoals 

• bij onze inspraak over o.a. het park Berg en Bos wij ervaren dat de wethou-

der gebruik maakt van de mogelijkheid die hij kennelijk heeft om in een niet

openbare vergadering met de raad verder te praten. 

Naar mijn gevoel staat dit haaks op de uitspraken van de volksvertegenwoor-

digers tijdens de verkiezingen en riekt het naar achterkamertjes politiek.

U ziet het, de wijkvereniging zal heel alert en kritisch de ontwikkelingen moe-

ten blijven volgen en meerdere bronnen moeten gebruiken om U in ieder geval

goed te kunnen inlichten.

Cees Kielstra, voorzitter.  
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Oproep Jaarvergadering wijkvereniging 
Berg en Bos op donderdag 19 april a.s.

Komt allen! Het is dit jaar een

KNALFUIF.

Aanvang 20.00 uur. 

Zaal open 19.30 uur. 

Hotel Apeldoorn, 

hoek Soerenseweg/Jachtlaan.

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op donderdag 27 april 2006

(opgenomen in wijkblad nr. 3 van september 2006)

3. Vaststelling notulen vervolg jaarvergadering gehouden op woensdag 9 mei

2006  (eveneens opgenomen in wijkblad nr. 3 van september 2006)

4. Financieel jaarverslag over het jaar 2006 

5. Bevindingen van de kascommissie.

6. Benoeming nieuwe kascommissie.

7. Bestuursmutaties: 

a. Het bestuur heeft de heer C. Laukens, bereid gevonden in het bestuur

toe te treden en de functie van penningmeester op zich te nemen.

b. Statutair (na 3 jaar) treedt de heer Otto dit jaar af als bestuurslid. Hij is

echter herkiesbaar en het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoemen.

8. Rondvraag (vragen bij voorkeur schriftelijk, doch uiterlijk voor aanvang van

de vergadering in te dienen bij het bestuur).

9. Sluiting van het officiële deel.

20.45 Pauze / Koffie en thee / Voor persoonlijke toelichting zijn de samen-

stellers aanwezig van het jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75

jarig bestaan van de Berg en Bos school.
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21.15 Uiteenzetting van de munitie opsporingswerkzaamheden in de Kon.

Houtvesterij Het Loo en deels in het Gemeentebos.

Aanwezig zullen zijn de verantwoordelijke vertegenwoordigers van zowel de

gemeente als de aannemer. Voor zeer specifieke vragen zullen zij worden bij-

gestaan door een explosieven deskundige.

± 22.30 uur Sluiting van de bijeenkomst.

Jaarverslag wijkvereniging Berg en Bos – 2006.

Voorzittersoverleg

Via het voorzittersoverleg  proberen

de 23 dorps- en wijkraden van de

gemeente Apeldoorn o.a. pragma-

tisch om te gaan met de informatie-

behoefte. Zo is er in het afgelopen

jaar tijd ingeruimd in het overleg

voor de districtscommandant van de

Politie die gezamenlijk met de bur-

gemeester het bestuurlijke startdo-

cument is komen toelichten. Dit

document behelst de werkafspraken

van gemeente en Politie en bepaalt

de prioriteiten van de inzet van de

politie en het gemeentelijk veilig-

heidsbeleid. 

Eveneens heeft de gemeentesecreta-

ris een toelichting gegeven op de

organisatie en op welke wijze hij effi-

ciency probeert te bereiken in het

gemeentelijk apparaat.

De directeur Middelen heeft een

toelichting gegeven op de financie-

ringsstructuur van de gemeente en

de plaats en het belang van de onroe-

rend goed heffingen.
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Naast de informatieve kant wordt er

ook in dit overleg beoordeeld in hoe-

verre en gemeenschappelijke reactie

naar de Gemeente resp. het college

een bijdrage kan zijn voor een verbe-

tering van omstandigheden of aan-

pak van een probleem. Zo is de

overlast van het uitgaanspubliek na

afloop van een avondje “stappen”

met directe acties aangepakt en ver-

minderd.

Na de verkiezingen is namens het

overleg de “formateur” van het colle-

ge van  B&W geïnformeerd over een

aantal actuele zaken waaronder de

parkeerproblematiek bij de  attrac-

ties en de vraag gesteld om de ver-

melde punten in het overleg met de

wethouders te betrekken en daar-

over overeenstemming te bereiken.

De organisatie van het voorzitters-

overleg wordt bij toerbeurt aan en

wijk resp. stadsdeel toegewezen, Het

is verheugend te melden dat de wijk-

raad de Sprengen in de personen van

hun voorzitter Ger Luijten en secre-

taris Cor Bouman het komende jaar

het voorzittersoverleg zullen trek-

ken. Zij zullen op basis van een

gemeenschappelijke aanpak de agen-

da vaststellen zodanig dat het over-

leg toegevoegde waarde heeft voor

alle wijken.

Cees Kielstra, voorzitter.

Platformoverleg van het
stadsdeel Noordwest
Het platform Noordwest, bestaan-

de uit de wijken  Orden, de Spren-

gen, Berg en Bos, De Naald, Ker-

schoten, de Parken en de buurtcom-

missie de Vlijt komen periodiek bij-

een onder voorzitterschap van de

wijkmanager, Henny Jansen, die

medewerker is van de afd. wijkzaken

van de Gemeente.

Omdat het platform het reguliere

overleg is met de gemeente en verte-

genwoordigers van bewonersgroe-

pen en gemeentelijke diensten zijn

ook de woningbouwverenigingen,

Wisselwerk, de Politie en de wijk-

wethouder aanwezig.

In dit overleg komen de stadsdeel-

aanpak aan de orde en het formule-

ren van de toekomstagenda; lees:

prioriteiten van de wensen en sug-

gesties van de verschillende   belang-

hebbenden. De stadsdeelmanager is

verantwoordelijk voor de coördina-

tie en de procesbegeleiding van de

genomen besluiten zodat hij direct
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de verantwoordelijke accounthou-

ders kan informeren en aanspreken

op de voortgang.

Via dit overleg informeren de wijk-

verenigingen elkaar over hun wens

om in te spreken bij de PMA van de

gemeente en zo mogelijk eea. te con-

centreren bij onderwerpen die wijk-

overstijgend zijn.

Staan er plannen op stapel dan

mogen we verwachten dat de

gemeente die zo’n plan bedenkt of

uitvoert eerst de bewoners , resp. de

wijkvereniging informeert en over-

legt over het plan.

In het platformoverleg kunnen we

via de stadsdeelmanager de overige

betrokken afdelingen van de

gemeente aanspreken op ieders rol.

Door de gezamenlijke aanpak met

de collega’s uit de Sprengen , Orden,

Kerschoten, de  Naald en de Parken

ontstaat er in ieder geval een overleg-

mogelijkheid waar de gemeente niet

om heen kan en wil.

De standpunten van onze wijk ten

aanzien van de verkeersontwikke-

ling, de situatie van AGOVV Apel-

doorn, het steeds opnieuw bekend

worden van nieuwe, veronderstelde

activiteiten  in het Park Berg en Bos

worden in het platform gemeld.

Uiteraard vergeten we niet hierbij

onze zienswijze en de toezegging van

de gemeenteraad  om eerst een

structurele oplossing voor het par-

keren te bieden, te vermelden.

In 2006 is de totstandkoming van de

toekomstagenda met vijf agenda-

punten gerealiseerd waarbij de resul-

taten van de wijkbijeenkomsten het

uitgangspunt vormden. Het focus

ligt hierbij op de inhoud: de thema’s

waarmee Noordwest de komende

jaren aan de slag wil, t.w. communi-

catie, sociale betrokkenheid, verkeer

incl. parkeren, schone leefomgeving

en veiligheid. Vooral verkeer is een

echt aandacht onderwerp. Behalve

de algemene verkeersoverlast aan-

pakken willen hierbij aandacht

geven aan de gewenste parkeeroplos-

singen voor de diverse activiteiten

rondom de wijk.

Het is de bedoeling dat het platform

de toekomstagenda bewaakt en dat

de onderwerpen de nodige aandacht

in het wijkoverleg hebben.

Als voorbeeld kan ik ook melden dat

we in dit overleg  de start van het

onderhoudsplan van het park Berg

en Bos aan de orde zullen stellen.

Volgens de planning zou de afdeling
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Groen van de gemeente inmiddels

gestart moeten zijn en moet er voor

1 september een uitgewerkt plan lig-

gen inclusief de financiering van

deze zo noodzakelijke activiteit.

Met deze bloemlezing van onze acti-

viteit in 2006 en insteek voor 2007

bent U in ieder geval  ook weer op de

hoogte!

Cees Kielstra, voorzitter.  

Activiteiten
Koninginnedag 2006 was, ondanks

enkele regenbuien, wederom een

groot succes. De wijk- en buurtbe-

woners weten het Koninginnedag-

feest blijkbaar enorm te waarderen,

en jong en oud kwam weer in grote

getale naar het speelplein van de

Berg en Bosschool. Vanaf 09.30

stond de koffie klaar, waren de

kleedjes van de kinderen uitgespreid

en druppelden de deelnemers aan de

versierde fietsenoptocht binnen. De

Apeldoornse fanfarevereniging DAP

en de muziek van de firma Van

Essen maakten het tot een sfeervolle

happening. Er waren zitjes op het

schoolplein, wijn, bier, hamburgers,

en spelletjes voor de kinderen en

natuurlijk om 12.00 uur het Wilhel-

mus en oranjebitter. De regen kon

de pret niet drukken, er bleek

genoeg ruimte om te schuilen, en

iedereen had tot plm. 14.00 uur een

heel gezellige Koninginnedag met

elkaar.

Commissie Verkeer
Op verzoek van de afdeling mobili-

teit van de gemeente, kwamen verte-

genwoordigers van de wijken Berg

en Bos, Orden en Sprengen in 2006

drie keer bijeen, voor beraadslaging

over de toekomst van de rotonde in

de Jachtlaan ter hoogte van

A.G.O.V.V.

Aanleiding was een onderzoek voor

de mogelijkheden van de aansluiting

van de Jachtlaan Zuid op deze

rotonde en het openstellen van de

Jachtlaan Zuid als hoofdverkeers-

weg.

Besloten is binnen onze wijk een

commissie verkeer te starten. Dat is

snel gelukt en de ons aangereikte

verkeerstechnische rapporten van de

gemeente zijn bestudeerd. Besloten

werd dat onze wijk geen heil ziet in

aanpassing van de rotonde en aan-

sluiting van de Jachtlaan Zuid,

omdat dat tot meer verkeer en bij

sommige oplossingen meer overlast

voor aanwonenden zou leiden. Onze
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mening is ingebracht in het overleg

met de afdeling mobiliteit. Daar is

besloten aan het college voor te stel-

len voorlopig geen aanpassingen te

verrichten aan de rotonde. Dank

aan Fennie Bruns en Dick Roosen-

daal voor hun inbreng.

Op verzoek van bewoners in de

omgeving van het Kristalbad is een

kleine enquête gehouden in de

Hazelaarlaan om te peilen of daar

een uitbreiding is gewenst voor de

parkeer verordening. De bewoners

hebben zich daarvoor uitgesproken

en hun wens is overgebracht aan de

afdeling mobiliteit van de gemeente.

Door Henk Otto

Commissie Bestemmings-
plannen
Bestemmingsplan Stadsdeel Noord

West – waar naast Sprengen en

Orden, ook onze wijk een onder-

deel van is. In januari heeft de wijk-

vereniging haar zienswijzen inge-

diend bij de gemeente. In maart zijn

deze zienswijzen in de PMA door

de wijkvereniging toegelicht. Daarna

heeft de voortgang van het ontwerp

bestemmingsplan Noordwest ver-

traging opgelopen, vanwege discus-

sies over het pand van de Neder-

landse Bank. De verwachting is dat

alle aanpassingen, begin 2007 door

het college zullen worden behan-

deld.

Bestemmingsplan West – gebied

ten westen van de wijk

De aanpassing van dit bestem-

mingsplan is enkel nog maar in

voorbereiding. Deze voorbereiding

vond plaats in het zo genoemde

Werkatelier Park Berg en Bos.

Omdat daar veel belangen speelden,

en omdat vele voorstellen eerst op

haalbaarheid moesten worden

getoetst, was afgesproken dat de

voortgang vertrouwelijk zou zijn.

Daarom heb ik als vertegenwoordi-

ger van onze wijk als zowel Spren-

gen en Orden slechts zeer spaar-

zaam en onder embargo beperkte

informatie aan de wijken kunnen

doorgeven. Het was de bedoeling

dat de toenmalige wethouder Wort-

man een eerste opening van zaken

zou geven begin 2006. Echter van-

wege aftreden van het college, de

verkiezingen en het aantreden van

een nieuwe wethouder heeft het tot

het najaar geduurd dat bewoners

werden uitgenodigd om kennis te

nemen van de toekomstplannen
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voor Park Berg en Bos. In algemene

zin werden die plannen positief

begroet, een heikel punt was en bleef

de in het werkatelier aanvaarde wens

van de wijken, een echte oplossing

voor de parkeersituatie en als gevolg

daarvan voor de verkeersoverlast

rond het Park. De wethouder heeft

beloofd, dat daar in de loop van

2007 een goede oplossing voor

komt. Aan alle wijkbewoners is in

ons wijkblad uitleg gegeven wat deze

toekomstplannen inhouden.

Door Henk Otto

Commissie Groen en Grijs
Er is ons een heggetje beloofd rond

de glasbakken bij de Berg en Bos

school, maar dat wordt nog ge-

plaatst. Omdat er overlast was

wegens parkeren, is de oude bushalte

verwijderd tegenover de school.

Door Henk Otto

Communicatie 
De communicatie met de wijkbewoners

vond plaats via de Algemene leden-

vergadering, via het wijkblad “infor-

matie over Uw wijk” en via de website:

www.wijkverenigingbergenbos.nl . 

Met name is afgelopen jaar aandacht

besteed aan (storende) zaken die

zich rondom de wijk afspelen, het

bestemmingsplan Noordwest, de

Koninginnedag viering, de toe-

komstplannen voor Park Berg en

Bos en de besluiten van de jaarverga-

dering. 

Het wijkblad verscheen dit jaar vier

keer en werd verspreid aan alle wijk-

bewoners. Er kwamen nieuwe

rubrieken zoals ‘Interview met’ en

‘Bronnen van Berg en Bos’. Digitale

versies van het wijkblad zijn opgeno-

men en blijvend toegankelijk in het

Documentenarchief van de website. 

Gedurende het gehele jaar werden

de wijkbewoners via de website geïn-

formeerd over alle zaken die voor

hen mogelijk belangrijk dan wel van

invloed kunnen zijn. 

Via de website was de mogelijkheid

geboden aan wijkbewoners om eigen

meningen te verkondigen, echter

daar bleek geen behoefte aan, dus

dat experiment is weer gestopt. 

Van de mogelijkheid om via een e-

mail geïnformeerd te worden over

nieuwe zaken op de website, wordt

volop gebruik gemaakt.

Door Henk Otto
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Gala in Berg en Bos.
Geplaatst op verzoek van ROC Aventus.

Wellicht kunt u zich hen nog

herinneren: de studenten Sociaal

Cultureel Werk van het ROC

Aventus te Apeldoorn. Zij hebben

onlangs geënquêteerd in uw

wijk. Omdat zij in het examen-

jaar zitten, zullen zij een af-

studeerproject presenteren. 

Als voorbereiding hierop hebben zij

onderzoek verricht naar verschillen-

de wijken binnen Apeldoorn. Berg

en Bos is de gekozen wijk. In de

enquête ging het om de interesses en

behoeften met betrekking tot de

activiteiten in de wijk. 

Aan de hand van de uitkomsten van de

enquête zijn de negen studenten be-

gonnen met een project te ontwikkelen.

Zij hebben gekozen om een galadag

te organiseren. Deze zal plaats vin-

den op 30 mei. 

Ze willen de avond voorbereiden

met de kinderen van groep 5, 6, 7 en

8. Voor de grote dag zullen de kin-

deren en de studenten een middag

bij elkaar komen om alvast kennis te

maken. Op de grote dag zelf zullen

de kinderen samen met de studen-

ten in verschillende groepjes aan de

slag gaan met eigengemaakte kos-

tuums, een theatrale modeshow en

de verdere aankleding van de avond.

Wanneer alle voorbereidingen zijn

getroffen, zullen de kinderen samen

met de studenten van een lekkere

maaltijd genieten, om zich daarna

klaar te gaan maken voor de avond.

’s Avonds zijn ouders en natuurlijk

andere geïnteresseerde buurtbewo-

ners uitgenodigd om van deze gala-

avond te komen genieten. De geno-

digden worden verzocht op zich in

galakledij te hullen. De dress-code

zal een belangrijke bijdrage leveren

aan de sfeer. Het publiek zal op de

avond verrast worden door een

prachtige, theatrale, swingende

modeshow, een hapje en een drank-

je. Ook zal er live muziek zijn en nog

veel meer acts met zang dans en

toneel door de studenten. Als u

nieuwsgierig bent geworden, is het

zeker de moeite waar om een kijkje

te gaan nemen op de site van de stu-

denten: www.scw-theater.tk. Hier-

op vindt u meer informatie over het

project, de locatie, de uitkomsten

van de enquête, de studenten zelf en

nog veel meer.
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De studenten hopen u te zien op 30

mei 2007, in de tussentijd zult u

zeker nog van ze zien en horen.

Koninginnedag 2007
Geplaatst op verzoek van de Koninginne-

dag commissie.

We kunnen inmiddels weer spre-

ken van een traditie: Koninginne-

dag op het speelplein van de Berg

en Bosschool. Het organisatie-

comité is druk bezig met de

voorbereidingen voor de viering

van dit jaar. En natuurlijk wordt

het opnieuw voor jong en oud

een heel gezellig Koninginne-

dagfeest, met drankjes en hap-

jes, met muziek van de firma

Van Essen en met veel vertier. 

Op maandag 30 april is het weer

zover: van 9.30 tot circa 14.00 uur

wordt u een feestelijk programma

aangeboden. Er is oranjebitter en we

zingen het Wilhelmus, de fanfare

komt om de optocht van  de versier-

de kinderfietsen te begeleiden, er is

weer een spelletjescircuit voor de

kinderen en ook dit jaar komt de

padvinderij weer met activiteiten.

Kindermarkt

Ook maken we weer ruimte voor

een kinderkleedjesmarkt. Natuurlijk

kun je op de kleedjesmarkt je oude

speelgoed en spulletjes verkopen,

maar wij vinden het ook heel leuk als

jullie het anders willen aanpakken.

Misschien wil je wel iets maken, of

bakken, of denk je met een optreden

met je muziekinstrument geld te

kunnen verdienen. Laat je creativi-

teit maar eens werken en bedenk iets

leuks, alles mag!

Kom gezellig helpen

Ook deze Koninginnedag kunnen

we niet zonder de hulp van vrijwilli-

gers. Wilt u helpen bij het opbou-

wen van de spelletjes, of bij het

opruimen, laat het ons weten. U

kunt zich hiervoor aanmelden bij

een van de commissieleden.

Sponsors

Mocht u of uw bedrijf, uiteraard in

ruil voor naamsvermelding, ideeën

hebben over sponsoring, dan verne-

men wij dat graag.

Tot ziens op 30 april!

De Koninginnedagcommissie:

Jacqueline Top, 3550205

Kay Dokter, 3558835

Joke Heres, 3560674



[11]

Carmen Luttikhuis, 3560888

Yvonne van den Hooven, 3563413

Lindy Brouwer, 3564323

Straatspeeldag
Het was op woensdag 31 mei j.l.

weer heerlijk spelen op straat, zon-

der uit te hoeven kijken voor auto’s,

bromfietsers of fietsers. Tijdens de

Nationale Straatspeeldag krijgen

kinderen alle ruimte voor hun spel.

Op deze dag wordt aandacht van de

gemeente gevraagd voor de verkeers-

knelpunten in onze buurt.  

De verkeerscommissie van de Berg

en Bosschool was in 2006 weer ver-

antwoordelijk voor de organisatie

van de Straatspeeldag op het terrein

rond de Berg en Bosschool.  Net als

voorgaande jaren waren er weer

allerlei attracties op het terrein, zoals

zelfs een skelterparcours en het werd

dan ook een geweldig festijn.

Straatspeeldag 2007
Geplaatst op verzoek van Wisselwerk.

Op 13 juni is er weer de Natio-

nale Straatspeeldag.

De dag waarop kinderen veilig op

straat kunnen spelen en er aan-

dacht wordt gevraagd voor de

verkeersveiligheid in de buurt. 

Willen jullie als straat meedoen aan

de straatspeeldag? Dat kan! Als

straatspeelpunt moeten er verschil-

lende dingen geregeld worden, zoals

een vergunning, begroting, draai-

boek, sponsors. Wanneer er nog

vragen zijn of wanneer er hulp nodig

is bij het organiseren, kan er contact

worden opgenomen met Wissel-

werk (055 - 52 19 644; vraag naar

Lianne Straakenbroek of Niki Bin-

nendijk). 

Parkeerverordening
door Henk Otto

De bewoners van de Hazelaarlaan

hadden de wens te kennen gegeven,

dat ook in hun straat de parkeerver-

ordening van kracht zou worden. Ik

moet helaas berichten dat die wens

voorlopig niet wordt vervuld. De

gemeente gaat, na de opening van de

tweede parkeergarage van de belas-

tingdienst, de huidige parkeerveror-

deningen toetsen aan de nieuwe

situatie. Met de resultaten van de

evaluatie wordt gekeken, in hoeverre

parkeerverordeningen nog nodig

zijn. Bij die evaluatie zal ook de wens

van de bewoners van de Hazelaar-

laan worden meegenomen. 
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De gemeente heeft het plan om in 2008 Apeldoorn internationaal te

profileren als plek, waar de maatschappelijke betekenis van tuin- en

landschapsarchitectuur in beeld wordt gebracht. Daarvoor is het plan

van Triënnale bedacht. Een planten en bloemen buitenexpositie,

waarbij gedurende 100 dagen, door de hele stad groenprojecten zul-

len worden georganiseerd. 

Natuurlijk komt Park Berg en Bos daarbij in beeld. In 1933 en 1948

waren daar ook grote tuinbouwtentoonstellingen in het park.

(Feitelijk voorlopers van de Floriade). Ook toen was er al een enor-

me toeloop van bezoekers uit het hele land.

Triënnale in Park Berg en Bos
door Henk Otto
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Apeldoorn-Ville fleuri

Het is dus interessant te weten wat

we in 2008 als extra activiteit in in

en rond wijk mogen verwachten. De

bezoekers worden opgevangen op

een transferium en met bussen naar

de diverse evenementen vervoerd.

1. In Park Berg en Bos wordt The

Royal Mile aangelegd langs de

centrale Jubileumlaan. 

The Royal Mile, 1609,34 lang,

moet één van de blikvangers van

de Triënnale worden. 

Het gaat om een goed ingepaste

presentatie van ca. 20 borderont-

werpen van hoogstaande interna-

tionale borderkunstenaars.

2. Er wordt gedacht om een project

Jardin d’Amis op te zetten. Dit

betreft het op een bepaalde

manier openstellen van een aantal

particuliere tuinen en bijzondere

plekken. In die tuinen wordt dan

iets toegevoegd waardoor het een

extra dimensie krijgt (kunst,

workshop o.i.d). De gemeente

kan zich voorstellen dat er in Berg

en Bos tuineigenaren wonen die

dat een leuk idee vinden om aan

mee te werken. De tuinen worden

in een route aan elkaar verbonden

en er worden bepaalde openstel-

ling- afspraken gemaakt. 

3. In paleis Het Loo komt een ten-

toonstelling over de wereldtuin-

kunst.

U kunt zelf alles nalezen over de

Triennale, op de website: 

www.triennale.nl
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Paleis Het Loo: Nationaal Museum
en waardige buur.
Door Peter Essink 

Een gesprek met de heer Ter Molen, directeur van het Nationaal

Museum over zijn visie op de toekomst van het indrukwekkende erf-

goed dat het Paleis omvat, en het aantrekkelijk houden daarvan voor

de bezoekers.

Wij troffen een zeer enthousiaste

verteller over zijn museum die ons

heel snel duidelijk wist te maken dat

het bestieren van dit paleismuseum

toch wel iets heel anders is dan het

Boijmans van Beuningen te Rotter-

dam, waar deze in Zwolle geboren

kunsthistoricus, voorafgaand aan

zijn “Loo benoeming” in 1999,

adjunct directeur was. En dat ‘bij-

zondere’ van Het Loo was dan ook

steeds weer de rode draad in zijn uit-

eenzetting over het werkterrein. Het

historisch kader is duidelijk en de

activiteiten die zowel binnen als bui-

ten het Paleis plaatsvinden toetst hij

dan ook altijd op de relatie tot “het

leven aan het hof” en de geschiedenis

van de Oranjes. Ideeën zijn er te

over! Zowel uit zijn eigen organisa-

tie, (ca. 170 vaste medewerkers en

ca. 200 vrijwilligers), als initiatieven

die van buiten komen. Een levend

museum heeft telkens weer behoefte

aan nieuwe “publiekstrekkers”,

waarbij het bijzondere van dit muse-

um is dat het bij een zeer breed

publiek aanslaat. Voor het bewijs

daarvoor hoeft hij maar uit het raam

van zijn werkkamer te kijken om die

voor een traditioneel museum onge-

bruikelijke diversiteit waar te

nemen. 

Zoals alle rijksmusea is ook dit

museum in 1994 verzelfstandigd en

moet het sindsdien zijn exploitatie-

plan afstemmen op de te realiseren

entree-inkomsten van minimaal

250.000 bezoekers per jaar. Hij

prijst zich gelukkig dat het er veelal

meer zijn. Het afgelopen jaar zelfs

rond de 350.000. Het blijft voor de
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organisatie echter heel moeilijk

voorspellen wanneer de zwaarste

bezoekers-pieken vallen, die de

capaciteit van de beschikbare 750

parkeerplaatsen ineens overstijgen.

Een kort aandachtsmoment in een

TV nieuwsrubriek kan dit zomaar

doen gebeuren. 

Dat ongebruikelijke van dit museum

weerspiegelt zich ook in de uiterst

veelzijdige collectie, die zich voor-

treffelijk leent voor aparte exposities,

zoals nu “Het Loo in bloei!”, te zien

vanaf 31 maart tot en met 1 juli. Een

expositie waarin de enorme variatie

aan op de zolders aangetroffen bloe-

menvazen en -manden centraal

staat.

Wekelijks wisselende bloemenar-

rangementen laten zien dat ook

bloemsoorten en bloemschikken aan

mode en aan het seizoen onderhevig

zijn. Die zolder herbergt trouwens

ook een 30 tal verschillende kolen-

kitten, die “nog” niet tot een exposi-

tie idee hebben geleid, maar zij intri-

geren wel. Er zijn natuurlijk ook

altijd momenten, waar hij zeker met

een expositie aandacht aan wil beste-

den, zoals in 2009 zonder twijfel het

honderdste geboortejaar van prinses

Juliana centraal zal staan. Maar eerst

komt dit najaar nog een expositie

over de “Kinderen van Oranje”, zoals

te verwachten voor een museum,

met prachtige portretten uit een ver

verleden, maar meer verrassend,

doorlopend naar de dag van van-

daag.

En dan het nieuwe entree gebouw!

Hij prijst zich gelukkig dat zijn kon-

takten met de Rijksbouwmeester



hem een goede duw in de rug gaven

om een vijftal gerenommeerde archi-

tecten een eerste voorstel te kunnen

laten uitwerken. Het gebouw zal

behalve een nieuwe overdekte kassa-

ruimte een ontvangstzaal voor groe-

pen, sanitaire voorzieningen en een

depot omvatten. Hopelijk kan het in

2009 in gebruik worden genomen.

Hij was heel positief verrast door de

brede visies op de mogelijkheden

voor zo’n entreegebouw, variërend

van heel ingrijpend voor het aan-

zicht en de beleving van het stallen-

complex tot het juist onaangetast

laten van deze bijzondere locatie om

het bestaande evenwicht vooral niet

te verstoren. 

En dat laatste heeft de voorkeur

genoten. Het winnende concept idee

van Koen van Velsen plaatst het

nieuwe entreegebouw op de kop van

de verbindingsas tussen Paleis en

Stallencomplex. Bezoekers zullen

daardoor direct de twee-eenheid

doorkrijgen. 

Het komt nu nog wel eens voor dat

een argeloze bezoeker, die keurig

voor zijn entreekaartje voor het

paleis betaald heeft, weer huiswaarts

keert na de rijtuigen en de fototen-

toonstelling in het stallencomplex

bewonderd te hebben, en zich niet

realiseert dat hij helemaal niet in het

paleis geweest is. De heer Ter

Molen is dan ook heel enthousiast

dat dit plan verwezenlijkt gaat wor-

den. De bewezen kwaliteiten van het

stallencomplex in hun ondersteunde

functie voor het museum blijven

onaangetast en de mooie verbin-

dingsas tussen paleis en stallencom-

plex wordt functioneler en krijgt een

duidelijker accent. Alle concept-

voorstellen worden van 10 maart tot

en met 15 april in het stallengebouw

tentoongesteld. 

[16]
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De boze wolf

Uit oude geschriften blijkt dat de

Veluwe een onherbergzaam oord

was. Zo schreef Hertog Arnold in

1430: “De Veluwe is een wilt byster

lant, daer veel ouergrepen in geschien

plegen.” In 1574 klaagde de Ridder-

schap dat “de vrembde coopman und

andere onderdanen zonder groten peri-

cule oers lyffs und verlos oerer goede-

ren, die wegen en stegen niet gebruiken,

noch ook zich in hunne huesen vrijelijk

konden onderholden.” En de Gelderse

geschiedschrijver Van Slichtenhorst

moest meedelen dat er in 1584

“meer wolven en vossen, dan luyden

en huysen” waren. Het gevaar voor

de bewoners van de Veluwe kwam

van twee kanten. Men had last van

‘slechte elementen’ die rondzwierven

Bronnen van Berg en Bos (3)
Door Bart Meijer



en een schuilplaats trachtten te vin-

den in de bossen; zigeuners of hei-

dens hebben er zich eeuw in eeuw

uit berucht gemaakt. Verjaagd door

de Hollanders die, zoals begrijpelijk

van hun aanwezigheid niet gediend

waren, trokken ze naar de Veluwe

om zich schuil te houden. De bevol-

king werd bedrogen en bestolen en

zo is het te begrijpen dat er geregeld

heidenjachten werden gehouden,

waarbij men de heidens als wilde

dieren doodde.

In dit verband werd niet zelden de

term ‘ongedierte’ gebezigd wat hen

onder één noemer plaatste met dat

andere gevaar: de wolf. Tot in de 18e

eeuw kwam dit dier regelmatig voor

in onze streken.

Reeds in de tweede helft der 14e

eeuw waren de bewoners zich

bewust van het onheil dat hen

bedreigde. Met name gedurende de

wintertijd namen de klachten dage-

lijks toe; vooral zij die leefden in de

huttenkolonies op plaatsen waar

twee marken aan elkaar grensden

waren extra kwetsbaar. Voorbeel-

den daarvan zijn de grensgebieden

van de Ordermark en de marken van

Noord-Apeldoorn en Hoog-Soeren.

De Veluwse adel besloot het gevaar

te keren. Een aantal edelen verenig-

de zich; zij brachten hun onderhori-

gen samen en gelastten de dorpelin-

gen hen hulp te verlenen. Onder de

ridders was ook een Johan Bentinck

van Het Loo. In zijn boek ‘Ons

voorgeslacht’ geeft W.J. Hofdijk een

typisch 19e eeuws ooggetuigenver-

slag van zo’n drijfjacht:                       

“Een ontsachlyk terrein is door een

menigte van menschen en door

versperringen en vergravingen afgezet.

Hoor, wat gedruisch en gejoel, wat

mengeling van klanken en geluiden! Wat

geschreeuw van mannen en geblaf van

honden en gebriesch van paarden en

geklap van zweepen. Kom hier. Ziet ge

daar dat rieten schut, gelijk gij er gints en

elders meer ontwaart, daar willen wy ons

zoo lang legeren by den hitsman en zijn

gezelle die er achter liggen met hunne

heete honden.

Hebben ze anders reeds veel kwaad

gedaan? Erbarmelyk: over ’t gantsche

landschap en elders evenzeer. De honger

dreef ze tot het uiterste. Ze hebben het

vee uit de stallen, de kinderen uit wieg en

kribbe gehaald, de doolenden op den weg

verslonden.

Geen nood, de hitsman en zijn gezel

laten de niet langer te bedwingen honden

[18]
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gaan en met woede schieten zy op hunne

erfvijanden los. En pijlen snorren; en

jachtsprieten vlijmen de aangeschoten of

verlamd gebeten wolven door de huid.

Zy rollen en krommen zich en

stuiptrekken in de sneeuw die purpert

van het dampende bloed. Veluwes

Ridderschap zal zich mogen beroemen,

dat zy waarlyk in de viering van het

onstuimig jachtfeest een goeden arbeid

heeft verricht!” 

Geregeld werden dergelijke drijf-

jachten gehouden, doch de resulta-

ten waren meestal maar matig; de

gevaarlijke en schadelijke beesten

kon men lange tijd niet uitroeien.

Vooral in het laatst der 16e eeuw

was het aantal wolven op de Veluwe

groter dan ooit. Bij de herhaalde

strooptochten der Spanjaarden had-

den ook tal van plattelanders uit

Apeldoorn en omgeving de vlucht

genomen, waren huizen en schuren

in vlammen opgegaan en bleven de

velden onbebouwd liggen. Wolven

en verwilderde honden zochten een

schuilplaats in de verlaten en ver-

woeste woningen en maakten een

groot gebied onveilig. Vooral het

jaar 1592 was een heel berucht wol-

venjaar. 

In 1599 besloot het Hof van Gel-

derland tot een aanzienlijke verho-

ging der premies en dit lokte vele

bewoners der Veluwe om ter wol-

venjacht te gaan. Ook ingezetenen

van Apeldoorn  kregen geldbedra-

gen uitbetaald van de ontvanger-

generaal van het Hof. Zo ontving

Ott Roeters in 1594 een premie van

18 pond*  wegens het vangen van

een volwassen wolf te Hoog Soeren.

Het dier heeft hij op 1 mei in Arn-

hem “doot gelevert.”

In 1745 had de laatste klopjacht

plaats. De jachtmeester van de Velu-

we schreef in dat jaar: “Vermits sigh op

Veluwen verscheydene wolven vertonen,

doende groote schade aan het vee der

goede opgesetene, ben ik door den Heer

Landdrost van Veluwe versogt, om een

generale Jacht op dezelve toe te rigten.”

Hiermee was de wolf in deze streek

zo goed als uitgeroeid. Aan dit dier

herinneren nog de namen ‘wolven-

boom’ en ‘wolvenbos’ in de omge-

ving van Berg en Bos, terwijl in onze

wijk  waarschijnlijk om andere reden

een der villa’s ‘Het Wolvennest’ is

genoemd. 

* Een Hollandse pond komt overeen met

een zilveren gulden, d.i. twintig stuivers
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Colofon.

Voorzitter Cees Kielstra, Bosweg 127b

7313 CC, tel. 355 55 86

Secretaris Peter Essink, Wildernislaan 43

7313 BD, tel. 355 96 14

Penningmeester Reyer Hulstein, Burg. Roosmaale Nepveulaan 17

7313 EX, tel. 355 19 81

Administratie Rutger van Straten, Vonderlaan 19

7313 AG, tel. 355 10 23

Lid Henk Otto, Vonderlaan 1a   

7313 AE, tel. 356 18 91

Website www.wijkverenigingbergenbos.nl

e-mail: wijkbergenbos@hotmail.com

Postadres Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent Eric Versteegen, tel. 0900-8844

Wijkserviceteam tel. 0800-580 22 221 (klachtenlijn)

Opmaak en druk Drukkerij De Wild bv
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