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Zelf had hij nooit gedacht nog eens 
directeur van een dierentuin te worden. 
Wetenschap! Dat had zijn belangstelling; 
Genetica en Paleontologie. Gepromoveerd 
op “Chromosomen van apen”. Twee jaar 
bracht hij door op de Vrije Universiteit 
van Amsterdam en deed “Genetic 
Counseling”. Diergaarde Blijdorp was het 
volgende station om als “biologisch on-
derzoeker” zijn honger naar meer inzicht 
in de genetische structuur van apen te 
stillen. Eenvoudig was dat niet. In die tijd 

stonden dierentuindirecteuren absoluut 
niet te trappelen om bij apen bloed te 
laten afnemen voor wetenschappelijke 
doeleinden. En in die tijd had je dat 
absoluut nodig voor DNA bepalingen. De 
dierentuingemeenschap hanteerde in 
die tijd het standpunt dat hun dieren er 
waren om aan het publiek te tonen en 
verder moest er niet al te moeilijk mee 
gedaan worden. Maar hij wilde het bloed 
afnemen. Een pragmatische deal zorgde 
voor de doorbraak. Voor dierentuinen 

was het zeer moeilijk en vaak onmoge-
lijk om het geslacht van vogels vast te 
stellen, hetgeen toch wel handig is om te 
weten als je ook nageslacht in je die-
rentuin wil krijgen. Kortom, als hij ook 
bij vogels bloed afnam en op basis van 
zijn chromosoom onderzoek het geslacht 
kon vaststellen, dan kreeg hij ook zijn 
apenbloed! Resultaat bleef niet uit. Met 
ingehouden trots vertelt hij dat hij het 
was, die het genetische verschil tussen 
de orang oetan van Sumatra en de orang 
oetan van Borneo onomstotelijk heeft 

“Thuis? Nee! Alleen wat hobby
dieren voor de kinderen!”
Door Peter Essink

Een poes, wat kippen, schapen, een geit, dat was het zo’n beetje. Dat is het ant
woord dat wij kregen van Bert de Boer, de gedreven directeur van de Apenheul, 
toen wij hem vroegen of hij thuis ook dieren hield. Opnieuw een les in relativiteit, 
was de gedachte die Henk Otto en ondergetekende bekroop. Een bijzondere man; 
niet zo één die je vaak tegenkomt. 61 jaar nu, geboren en getogen in Apeldoorn dat 
hij pas verliet om in Utrecht biologie te gaan studeren en dat was het begin van 
het boeiende gesprek dat wij met hem voerden om ook U eens beter kennis te laten 
maken met deze drijvende kracht achter Apenheul.

( vervolg op pagina 2 )
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Door Chris Laukens

Zoals gebruikelijk zijn ook in maart van dit jaar de acceptgiro’s voor de jaar
lijkse contributiebetaling vervaardigd.
Uit praktische overwegingen worden die altijd tegelijk met het wijkblad bij 
onze wijkbewoners in de brievenbus bezorgd. We hoeven immers dan maar 
eenmaal alle 800 voordeuren te bezoeken.
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vastgesteld. Voor het gemak werden 
in dierentuinen die twee soorten nog 
wel eens bij elkaar gestopt, met alle 
onvoorspelbare risico’s verbonden aan 
het ontstaan van hybriden. Twaalf 
jaar bleef hij in Blijdorp tot 1988. Zijn 
volgende halte was Amsterdam om 
leiding te geven aan de “Stichting 
Nationaal Onderzoek Dierentuinen”, 
afgekort NOD gevestigd op het terrein 
van Artis. Het besef was doorgedron-
gen bij dierentuinen dat een lange 
termijn beleid voor het behoud van 
diercollecties absoluut noodzakelijk 
was en dat je dat niet kon regelen 
binnen je eigen tuin met alle ge-
varen van inteelt. Populatiebeheer 
moest veel breder opgezet worden. 
Nationaal bleek al snel veel te be-
nauwd. Europees denken was niet 
meer dan logisch! Inmiddels werkt de 
NOD ook Europees in samenwerking 
met EAZA, de European Association 
of Zoos and Aquaria. Zijn ideeën over 
de noodzakelijke aanpak van dieren-
tuinbeleid heeft hij neergelegd in HET 
beleidsdocument voor dierentuinen: 
de “World Zoo Conservation Strategy”, 
breed in gebruik over de hele wereld 
en inmiddels aan zijn tweede ver-
sie toe. Het succes ervan bracht hem 
echter ook steeds verder af van zijn 
vak en de praktijk. Zijn werk dreigde 
te ontaarden in het managen van een 
netwerk en dat trok hem niet zo. 

En zo werd een wetenschapper dan 
toch nog directeur van een dieren-
tuin. Weliswaar geen gewone, maar 
één waar hij ook zijn oude liefde voor 
apen in terugvond. Maar ook een 
dierentuin die in een zeer compe-
titieve markt opereert. Nergens ter 
wereld vind je rond één natuurge-
bied (de Veluwe in ons geval) zoveel 
dierentuinen bij elkaar: Burgers’Zoo, 
Ouwehands dierenpark, Dolfinarium, 
Wissel en Amersfoort. De Apenheul 
keuze was duidelijk en blijft duidelijk. 
Zij onderscheiden zich door het ge-
kozen specialisme. Dat betekent ook: 
geen groeifilosofie, dat past niet bij 
de specialiteit; maar wel doorontwik-
kelen en kwaliteit verbeteren om de 
voor de exploitatie noodzakelijke 400 
tot 450 duizend bezoekers per jaar 
te kunnen handhaven. En dat is een 
uitdaging op zich! Die specialisatie 
kan echter wel verdiept worden met 
meer focus op het nabootsen van het 
natuurlijke leefgebied van de apen en 
dat brengt dus ook wat andere dier-
soorten binnen. 

Daarvoor is het concept van het 
leefgebied Amazonia ontwikkeld. 
Om dat tot volledige ontplooiing te 
kunnen brengen zal medewerking 
van de gemeente noodzakelijk zijn. 
Aanpassing van het geldende bestem-
mingsplan is nodig omdat verdere 
bebouwing nu niet toegestaan wordt. 
Een grote wijziging verbonden aan 
het in gebruik nemen van Amazonia, 

zal het verlaten van het concept van 
éénrichtingsroute zijn. Het nieuwe 
centrale deel gaat worden ingericht 
als “verdeelcentrum” waar bezoekers 
zelf hun route door het park kunnen 
gaan bepalen. Ruimte gaat tevens 
ontstaan als de plannen voor het 
nieuwe Natuurhuis (educatiecentrum 
voor Apeldoornse scholen) defini-
tief worden. Het komt weliswaar net 
buiten het Apenheul terrein, maar 
Apenheul kantoren en logistieke 
voorzieningen kunnen er wel in ge-
combineerd worden en dat geeft lucht 
op het eigen terrein. Bert de Boer zou 
het prachtig vinden als het Natuurhuis 
echt tot stand komt. Apenheul dat 
internationaal zo gewaardeerd wordt, 

kan in het Natuurhuis concept ook 
iets substantieels terugdoen voor de  
Apeldoornse jeugd met haar ervarin-
gen op het gebied van duurzaamheid 
en natuurbehoud, zo betoogt hij! Zijn 
ogen glinsteren erbij, maar… de im-
plementatie ervan is weggelegd voor 
zijn opvolger. Per 1 september van het 
volgend jaar gaat hij met pensioen. 
Met plezier; de toekomstlijn voor de 
Apenheul is uitgestippeld. En thuis? 
De kinderen zijn de deur uit; wij heb-
ben alleen nog maar een poes!

( vervolg van voorpagina )

Ook dit jaar was dat de opzet… maar 
helaas, er ging helaas iets mis !
Een van de vrijwilligers, die de bezor-
ging voor onze wijkvereniging reeds 
jaren doet, zag een stapel acceptgiro’s 
onderin zijn fietstas over het hoofd…
U raadt het al, de penningmeester 
kreeg wat minder snel de verwachte 
betalingen binnen, en stuurde in juni, 
via de officiële postbezorging van TNT, 
alle leden van wie het geld nog niet 
ontvangen was een herinnerings-
acceptgiro.
Dit is op zich geen ongebruikelijke 
procedure, alleen het waren er deze 
keer wat meer…
Enkele weken daarna was het weer 
tijd om het wijkblad rond te brengen, 
en toen werd door onze vrijwilliger de 
in maart niet bezorgde stapel accept-
giro’s in de fietstas ontdekt, en… als-
nog, plichtsgetrouw, in de brievenbus 
van onze leden gedeponeerd. Toen 
was natuurlijk de chaos compleet !
Enkele 10-tallen telefoontjes van 

leden die zojuist keurig de herinne-
rings-acceptgiro betaald hadden, en 
nu alsnog de oorspronkelijke accept-
giro uit maart kregen.
Gelukkig wisten we intussen wat er 
was gebeurd, en konden we ieder-
een uitleggen hoe de vork in de steel 
zat. En, daar was gelukkig wel begrip 
voor…
Natuurlijk onze welgemeende veront-
schuldigingen aan de leden die hier-
door overlast hebben ondervonden.
Ook hebben een aantal leden, door 
ons gegoochel met de acceptgiro’s, 
hun contributie dubbel betaald…
geen man overboord, wij zullen bin-
nenkort, als het overzicht van deze 
dubbele betalingen compleet is, deze 
bedragen netjes aan de betrokkenen 
terugstorten !
En nu maar hopen, dat na deze on-
volkomenheden, het in de toekomst 
weer vlekkeloos gaat…

Geruis rondom de acceptgiro’s 
voor de contributiebetaling 2008

In de afgelopen vakantieperiode is 
het mij opgevallen dat in verschil-
lende steden in Europa er gewoon 
wordt doorgewerkt aan infrastruc-
turele werken. Het bevestigt het 
idee dat men iets wil afmaken en 
wel of niet contractueel verplicht, 
het gebeurt gewoon!

Het verschil met onze locale 
situatie zal U dan ook duidelijk 
zijn. Een verkeerslichteninstal-
latie die volgens zeggen van de 
gemeente drie maanden niet zal 
werken is dan schrijnend en zullen 
ook de duizenden bezoekers van 
Apeldoorn er niet ongemerkt aan 
voorbij zijn gegaan. Inmiddels is 
het vergadercircuit weer begonnen 
en zullen wij ons hierover laten 
informeren, want een niet wer-
kend verkeerslicht op de ring van 
de stad vraagt om problemen en is 
niet zonder risico’s.

Ook zullen we vragen in hoeverre 
de gemeente Apeldoorn in aan-
merking komt voor of gebruik 
maakt van het door de Provincie 
opgestelde actieplan Geluid. Met 
dit plan van aanpak wil de pro-
vincie geluidsknelpunten langs 

de provinciale wegen met 80% 
verminderen door het aanbrengen 
van stil asfalt en het invoeren van 
eventuele verkeersmaatregelen 
zoals het omleiden van vrachtver-
keer. Wellicht kan onze gemeente 
haar locale aanpak hierop aan-
passen zodat er meer rekening 
wordt gehouden met de direct 
omwonenden.

U ziet het, we gaan weer aan de 
slag om de kwaliteit van de woon-
omgeving in en buiten de wijk 
te handhaven en waar nodig te 
pleiten voor verbeteringen.

Cees Kielstra, voorzitter

Van de voorzitter

Stad of Dorp…
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 Taak stadsdeelmanager
De stadsdeelmanager is verant-
woordelijk voor de totstandkoming 
van de Toekomstagenda en het 
Stadsdeelplan. Hij bewaakt de actie-
lijsten in het gebied. Daarnaast is 
de stadsdeelmanager voorzitter van 
het stadsdeelplatform en organi-
seert hij structureel overleg tussen de 
stadsdeelwethouder en de dorps- en 
wijkraden. 
Ook is hij verantwoordelijk als proces-
manager voor een goede samenwer-
king tussen partners in het stadsdeel. 
In het netwerk van organisaties coör-
dineert hij op stadsdeelniveau zaken 
op het gebied van fysiek en sociaal 
beheer en ontwikkeling, preventie en 
veiligheid, etc.

Wij troffen een jonge vrouw, die 
voor ons goed uiteen wist te zetten 
waarom ze zo’n zin had in deze job. 
Veel zal communicatie zijn en daar is 
ze goed in en dat vind ze heel prettig. 
Mits er uiteindelijk maar meetbare re-
sultaten op tafel komen en in de loop 
van ons gesprek kregen wij er steeds 
meer vertrouwen in dat het best eens 
goed zou kunnen gaan werken met 
deze nieuwe stadsdeelmanager.

Vanuit onze ervaring van het werken 
met stadsdeelmanagers weten wij hoe 
belangrijk het voor hun functioneren 
is dat ze zelfstandig en in vrijheid een 
goede mediator positie weten op te 
bouwen om ons als wijkraden te kun-

nen assisteren in het omgaan met de 
noodzakelijke ambtelijke processen, 
maar diezelfde positie ook weten te 
gebruiken om het ambtelijk apparaat 
met de wijkraden in contact te hou-
den. En dat is hard nodig in pittige 
dossiers zoals het AGOVV stadion, de 
parkeerproblematiek van Apenheul en 
Julianatoren, en de herinrichting van 
het park Berg en Bos. 

Bij thuiskomst van ons gesprek trof ik 
in de email box reeds een voorzetje 
voor haar introductie in ons wijkblad 
aan. Zo compleet dat wij daar niets 
aan toe te voegen hebben.

Mijn moeder komt uit Bergen op 
Zoom en mijn vader uit Amsterdam. 
Zelf ben ik geboren in Eindhoven. Je 
zou dus zeggen; ‘weinig binding met 
Apeldoorn’. Maar dat kwam later.
Mijn vader werkte bij Philips en op 
éénjarige leeftijd verhuisde ons gezin 
vanuit Eindhoven naar de Philipswijk 
bij Anklaar in de wijk Zevenhuizen. 
Mijn middelbare schooltijd heb ik 
doorgebracht op het Katholieke 
Veluwsch College aan de Waltersingel.

Toen ik opgroeide was er voor jonge-
ren in Apeldoorn nog maar weinig te 
doen. Vandaar dat ik na het behalen 
van mijn diploma met opluchting 
afreisde naar ‘de grote wereld’ in 
Nijmegen om daar psychologie te 
gaan studeren. Een jaar later volgde 
de overstap naar de studie geschie-

Even voorstellen:  
de nieuwe stadsdeelmanager 
José Cvetanovic
Met één been in het stadsdeel en één been in  
het gemeentehuis

Zeer recent ontvingen wij een aankondiging vanuit het gemeentehuis dat 
voor het stadsdeel NoordWest een nieuwe stadsdeelmanager benoemd was. 
Reden genoeg dus om direct een afspraak te maken voor een interview.
Bij de voorbereiding voor ons gesprek was de rode draad gauw gevonden. Op 
de website van de gemeente Apeldoorn staat immers een prima omschrijving 
van het takenpakket van een stadsdeelmanager en die ziet er als volgt uit:

denis aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam.

Tijdens mijn studie had ik een bij-
baantje in de Rotterdamse jeugdher-
berg. In het najaar van 1991 kwam 
er opeens een hele ‘vloedgolf’ aan 
Joegoslaven in de jeugdherberg loge-
ren. Allemaal jongens die probeerden 
niet in de oorlog verzeild te raken. 
Daar was ook mijn man bij. 

Na mijn studie ben ik gaan werken 
bij de Immigratie- en Naturali satie-
dienst. Eerst als zogeheten ‘beslis-
ambtenaar’, later als jurist bij de 
afdeling HRM. 

Rotterdam is een leuke stad voor stu-
denten maar toen wij ons eerste kind 
kregen, keken we toch wat kritischer 
naar de woonomgeving en namen wij 
het besluit om uit de Randstad weg te 
gaan. Toeval bestaat niet, de eerste 
vacature die mij onder ogen kwam, 
was bij de gemeente Apeldoorn. Na de 
baan volgende de aankoop van een 
huis: in een kindvriendelijke straat in 
‘de Sprengen’. 

Inmiddels heb ik drie kinderen en wo-
nen we alweer ruim zeven jaar in het 
stadsdeel Noordwest. Na zeven jaar 
bij de afdeling P&O, laatstelijk als 
senior beleidsadviseur, nu de overstap 
naar de functie van stadsdeelmana-
ger. In de afgelopen zeven jaar heb ik 
heel wat medewerkers en bestuurders 

leren kennen. Wat mij altijd opvalt is 
de ‘vriendelijke’ manier van met el-
kaar omgaan. Heel wat anders dan in 
de Randstad waar alles toch net wat 
scherper en competitiever gaat. 

Als ik naar het stadsdeel Noordwest 
kijk, dan zie ik een mooi, groen 
stadsdeel met een aantal duidelijk 
verschillende wijken. Dat kan ook 
moeilijk anders want het stadsdeel is 
groot: het bestrijkt het gebied tussen 
de spoorlijn en het kanaal.
 
Wat bij P&O goed 
werkte en ik ook 
zeker als stads-
deelmanager 
van plan ben, is: 
heel veel lopen 
(dat zal nu wel 
fietsen worden) 
en rechtstreeks 
contact zoeken. 
Met één been in 
het stadsdeel en 
met één been in 
het gemeente-
huis staan. 

Goede relaties 
zijn in mijn ogen 
van groot belang 
evenals het 
organiseren van 
veel, heel veel, 
open communi-
catie. Af een toe 

eens in elkaars schoenen gaan staan 
en over elkaars schouder meekij-
ken en meedenken: kritisch maar 
constructief een vertrouwensrelatie 
opbouwen. Ik heb er zin in.

Heeft u als wijkbewoner vragen of 
opmerkingen? Mail deze dan naar 
j.cvetanovic@apeldoorn.nl en in  
kopie naar uw wijkraad  
wijkbergenbos@hotmail.com
Want, zoals ik al zei: ‘graag veel en 
open communicatie’.
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Het antwoord is heel simpel: 
Julianatoren is aan het aftellen naar 
haar 100 jaar bestaan (zie www.juli-
anatoren.nl) en wil ook in de daarop 
volgende 100 jaar nog steeds het fami-
liepretpark voor kinderen zijn.
Dat betekent dat ook zij ook al sinds 
jaren, nadenken over hoe zij zo zorg-
vuldig mogelijk kunnen omgaan met 
natuurlijke grondstoffen en energie.
Dit beleid heeft er in de afgelopen 
jaren toe geleid, dat Julianatoren bij 
iedere verbouwing, verbetering of 
vernieuwing in het park keuzes heeft 
gemaakt ten gunste van minder ener-
gieverbruik, gebruik van recyclede ma-
terialen die bovendien onderhoudsarm 
zijn, gebruik van beter isolatiemateria-
len die ook nog geluiddemping geven.
Een korte begeleide rondgang door het 
pretpark toont ons de feiten.

Energieverbruik
Julianatoren kent geen energie verslin-
dende attracties, alles is kleinschalig 

en waar mogelijk is er voor gekozen 
dat veel attracties met de hand moe-
ten worden bewogen.
De mechanische attracties de werken 
op stroom, worden met behulp van 
tijdschakelklokken alleen ingeschakeld 
wanneer er bezoekers in het park zijn.
Andere attracties werken pneumatisch 
waarvoor recent alle compressoren 
vervangen zijn door types die aanzien-
lijk energie zuiniger zijn. Bovendien 
schakelen zij pas in wanneer er druk 
wordt gevraagd.
Verder zijn de afgelopen jaren alle 
lampen vervangen door spaarlam-
pen en waar mogelijk LED verlich-
ting, een goed voorbeeld hiervan is 
het spookhuis. In de nieuwe botshal 
attractie komt er alleen nog maar LED-
verlichting.
De bekende motorbootjes pruttelen 
niet meer op benzine, maar gebruiken 
zuinige elektromotoren. Dat kan maar 
een halve dag, want de andere helft 
van de dag kunnen de kinderen spelen 

met de trapwaterfietsen.

Meubilair
Bij al het buiten meubilair is de afge-
lopen jaren hout vervangen door ge-
recyclede materialen. (Cradle to cradle 
beleid).

Verbouw/nieuwbouw
De nieuwe botshal wordt geheel be-
kleed met een van gerecyclede rubber-
coating, die daardoor onderhoudsvrij 
is, terwijl de coating ook nog eens 
geluid- en valdempend is.

Vervoer innovatie
Zoals bekend wordt bij Julianatoren 
sterk nagedacht, hoe hun gasten te 

vervoeren van en naar het parkeer 
terrein. Er is gezocht naar een milieu-
vriendelijke oplossing met people mo-
vers, die dan ook nog eens op zonne-
energie zouden moeten gaan rijden. 
Helaas bleek dit een stap te ver, want 
het bleek onvoorstelbaar kostbaar en 
onze verkeerswetgeving stond het ge-
bruik niet toe. Het kostbare prototype 
staat nu te verstoffen.

Het is duidelijk dat Julianatoren 
op haar eigen wijze omgaat met 
duurzaamheid. 
De verantwoordelijkheid die de direc-
tie uitstraalt is meer dan duidelijk, er 
wordt zorgvuldig omgegaan met na-
tuur en maatschappij.

Duurzaam beleid in 
Koningin Julianatoren
Door Henk Otto

De activiteiten van het familiepretpark Julianatoren zijn gericht op een hele 
dag spelen voor de hele familie met vooral kleine kinderen.
Wat moeten zij dan met aandacht voor natuurwaarden of wat tegenwoordig 
zo heet duurzaam beleid?

In juli van dit jaar groef de Leidse ar-
cheoloog David Fontijn met een team 
van collega’s en studenten grafheu-
vels op in de gemeente Apeldoorn.

Op het grondgebied van Kroondomein 
Het Loo werd een drietal grafheu-
vels onderzocht die recentelijk zijn 
ontdekt. Naast de heuvels is er ook 
veel aandacht besteed aan de directe 
omgeving van de drie heuvels. 
Hiertoe werden diverse proefsleuven 
gegraven. 
Vorig jaar werden bij onderzoek bij 
twee grafheuvels bij de Echoput tien-
tallen sporen buiten de grafheuvels 
aangetroffen. De aanwezigheid van 
deze sporen bewijst dat het gebied 
rond grafheuvels niet leeg is. Gelijk 
oplopend met het onderzoek naar de 
drie ‘nieuwe’ grafheuvels werd ook 
onderzoek verricht naar de omgeving 
van vier nabij gelegen beschermde 
grafheuvels.
Via een weblog van De Stentor konden 
lezers deze opgravingen deze opgra-

vingen dagelijks volgen. De opgravers 
hebben hun ervaringen daar dagelijks 
in gerapporteerd. Dit logboek kunt U 
zelf nog nalezen via de website van 
onze wijk. 

Wat heeft het onderzoek van de 
grafheuvels tot nu toe opgeleverd? 
Het sleuvenonderzoek rond het 
beschermde monument van vier 
grafheuvels leverde niet de sporen 
waarop was gehoopt. De enige sporen 
die werden aangetroffen, waren die 
van de bosploeg. Waarschijnlijk is het 
bosgebied meerdere malen, verspreid 
over decennia, en in ieder geval begin 
20e eeuw omgezet met de ploeg. 
De vondst van wat pijpenkopjes in 
de ploegsporen toont een vroeg 20e 
eeuwse activiteit aan. 
Ook het sleuvenonderzoek rond de 
grafheuvels die opgegraven werden, 
leverde niet de hoeveelheid sporen op 
waarop gehoopt was. 
De grafheuvels zelf bleken daarente-
gen wel interessant. Daar waar je in 

een grafheuvel hooguit drie of vier 
bijzettingen verwacht, leverden twee 
heuvels, waarvan slechts één kwa-
drant is onderzocht, al zo’n 11 cre-
matiegraven op. Dat betekent extra 
onderzoekswerk. Van sommige cre-
matieresten is bij analyse vast te stel-
len hoe oud de persoon in kwestie is 
overleden en of het een man of vrouw 
was. Tevens kan met C14-datering 
bij benadering vast worden gesteld, 
wanneer de persoon is bijgezet. Soms 
wordt één grafheuvel na een periode 
van meer dan 1000 jaar gebruikt om 
weer een overledene in bij te zetten. 
Datering van de crematiegraven is dus 
belangrijk.

Het is duidelijk dat na het veldwerk 
nu het labwerk begint. De verwach-
tingen zijn hoog gespannen.

Op woensdag 25 maart 2009 zal de 
gemeentearcheoloog van Apeldoorn, 
Maarten Wispelwey zijn jaarlijks lezing 
in CODA geven en de resultaten van 
het grafheuvelonderzoek tot dan toe 
vertellen. Dat belooft een spannend 
verhaal te worden. 

De bron van deze tekst en de afbeelding is de 

weblog http://www.grafheuvels.nl./blog.html

Grafheuvelonderzoek 
Apeldoorn
Door Henk Otto

Dat er al zeer lang sprake is van bewoning van de omgeving waarin onze wijk 
zich bevindt, blijkt uit de aanwezigheid van vele grafheuvels. Die bevinden 
zich in het Park Berg en Bos, in de Kroondomeinen en zelfs langs de Loolaan.
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tot velling van bomen op te leggen. 
Vanwege de bereiding van cellulose 
(chemische stof in de celwand) en 
experimentele toepassingen ging 
de voorkeur uit naar pijnboom- en 
beukenhout. En dat was in overvloed 
aanwezig. Werther had berekend 
dat uit harshoudend pijnboomhout 
ongeveer 30 kg. olie per ton cellulose 
kon worden verkregen. Het restafval 
kon weer worden benut voor diverse 
doeleinden, bijvoorbeeld voor de 
bereiding van drukinkt en als koude 
asfalt bij de wegenbouw. Beukenhout 
werd gebruikt als brandstof in de 
vorm van generatorgas, vooral gedu-
rende de laatste oorlogsjaren. 

In een advies schreef Werther: “Bij 
het vergassen van houtafval kan men 
2½ kg. hout gelijk stellen met 1 liter 
benzine. Tengevolge van de geringere 
bedrijfskosten die de houtgasgenera-
tor heeft tegenover benzine, zal het 
houtgas zich nog handhaven bij grote 
vrachtauto’s, binnenschepen en fa-
brieksmotoren, vooral in zulke geval-
len, waar de eigenaar kan rekenen op 
een goede hoeveelheid houtafval van 
de industrie of het bos.”
Sedert begin 1944 zijn de Duitsers 
volop bezig met het rooien van 
bomen, soms zeer oude. Een oog-
getuige schrijft: “Zij zagen tegenover 
de Julianatoren (officieel Juliatoren) 
het grote beukenbos om. Langs de 
betonweg moet eveneens het beu-
kenbos met de bekende waterhou-

dende boom worden gekapt. De 
bomen worden bij een onderneming 
in Apeldoorn in planken gezaagd en 
over Duitse instellingen (o.a. Deelen) 
gedistribueerd c.q. per boot vervoerd. 
Jammer dat langs de Amersfoortseweg 
nogal gekapt wordt.” 

Door de naderende bevrijding was 
de Duitse bezetter niet meer in staat 
zijn aanslag op de natuur verder te 
voltooien. Desalniettemin werden in 
Berg en Bos vele witte plekken gesla-
gen, waar na de tweede wereldoorlog 
jong productiebos met naaldhout is 
aangeplant als pleister op de wonde 
(zie ook beheersvisie Berg en Bos).

En hoe moeten we in dit verband de 
rol bezien van doctor Werther? Als 
docent was hij een gevaar voor zijn 
collega’s en leerlingen; als weten-
schapper in de politieke verhoudingen 
van onvrij Nederland vervulde hij een 
soort adviserende rol, een econo-
mische informant: hier gaf hij geen 
mensen, geen goede vaderlanders 
aan bij de bezetter, maar bomen, 
goede bomen…

Evenals zij dat deed op andere ter-
reinen van de wetenschap, ging de 
Duitse regering ook voor alternatieven 
voor olie op zoek naar wetenschap-
pers die bereid waren onderzoek te 
doen ten behoeve van de oorlogs-
economie. Een van hen was Johannes 
Linneborn, ondernemer en een pio-
nier op het gebied van houtverbran-
ding. In de jaren dertig ontwikkelde 
hij in Duitsland een tractor, aange-
dreven op gas verkregen door de ver-
branding van hout. Daar hij evenwel 
een onafhankelijke positie nastreefde, 
negeerde hij nauwere samenwerking 
met de machthebbers.

Wel tot samenwerking bereid was dr. 
C. Ungewitter, een Duits chemicus 
die op verzoek van de autoriteiten 
een omvattend rapport schreef met 
als titel “Verwertung des Wertlosen”. 
Het bereiden van producten uit afval, 
het verwerken van oud materiaal en 

het maken van stoffen uit natuurlijk 
materiaal van geringe waarde door 
middel van de chemie wordt door de 
auteur zeer gedetailleerd behandeld 
en gepropageerd. Een belangrijk deel 
van het rapport gaat over de beteke-
nis van het bos als grondstoffenbron 
voor de industrie en de verwerking 
van hout en andere opbrengsten. 
Daarbij wordt de lezer sterk gesti-
muleerd hierbij niet anders dan in 
nationaal-economische oplossingen 
te denken.

Omdat men van de resultaten van 
dit onderzoek een zo groot mogelijk 
publiek wilde laten kennisnemen, 
werd door Ungewitter een populaire 
uitgave verzorgd. Een geautoriseerde 
Nederlandse vertaling en bewerking 
verscheen van de hand van dr. M.H. 
Werther in 1943.
Werther was in de oorlog leraar wis- 
en scheikunde aan het Christelijk 

Lyceum te Zwolle. Daar bezorgde hij 
directie en leerlingen veel hoofdpijn, 
vanwege zijn propaganda voor het 
fascisme. Na de Duitse inval verscheen 
hij herhaaldelijk in WA-uniform op 
school en bezocht onder schooltijd re-
gelmatig bijeenkomsten van de NSB of 
de SS in diverse plaatsen waaronder 
Apeldoorn. Hij hield er vlammende 
toespraken en probeerde de toehoor-
ders ook ontvankelijk te maken voor 
de ideeën over het hergebruik van 
waardeloze afvalstoffen. Het begelei-
dend boekwerkje had een passende 
zwart-rode omslag.

Op deze wijze bereikte Werther ook de 
door de Duitsers aangestelde NSB-

burgemeester van Apeldoorn, mr. 
D.F. Pont. In de besluitvorming wat 
met het bos moest gebeuren waren 
er contacten tussen de plaatselijke 
bestuurders en het departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, in 
het voorjaar van 1943 verplaatst van 
Den Haag naar Zwolle. Werther bleef 
dicht bij het vuur. In de loop van 1943 
werd de greep van de overheid op het 
bos steeds groter. In april van dit jaar 
waren het Ugchelse Bos en Berg en 
Bos feitelijk door de Duitsers in beslag 
genomen. De boswachters stonden 
voor het dilemma al dan niet in Duitse 
dienst te treden. De overheid kreeg 
de bevoegdheid om aan (voorma-
lige) boseigenaren een algemene last 

Door Bart Meyer

Einde 1942 werd het Hitler duidelijk dat zijn legers er niet in slaagden de olie
rijke Kaukasus te veroveren; bovendien raakte hij zijn greep op NoordAfrika 
kwijt. Dat betekende dat zijn leger op een andere manier van brandstof 
moest worden voorzien. Een van de opties was het gebruik van biomassa, een 
organisch materiaal afkomstig uit bijvoorbeeld de landbouw of bosbouw.

Illustratie: de “betonweg”

Bronnen van Berg en Bos (9)

Waardeloze rijkdom (vervolg)
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De paal is actief 
sinds 7 juli 2008. 
Voor die tijd 
had hij slechts 
een preventieve 
functie. 
Tot 13 augustus 
heeft de paal 
2089 keer een 
snelheidsover-
treding waargenomen. Dit komt neer 
op ruim 400 overtredingen per week, 
bijna 60 per dag. Helaas heb ik geen 
cijfers van het aantal auto’s dat de 
paal heeft gepasseerd en ik weet dus 
ook niet hoeveel procent er te hard 
rijdt. 
Feit is in elk geval wel dat deze paal 
ter hoogte van een drukke school 
staat. Ook is het een plek waar regel-
matig aanrijdingen gebeuren. 

De borden die de snelheid weerge-
ven op de Amersfoortseweg, branden 
helaas heel vaak rood. De snelheid 

wordt rood aangegeven als deze 
wordt overschreden en groen als men 
onder de maximale snelheid rijdt. 
Binnen de bebouwde kom van de 
Amersfoortseweg worden maande-
lijks meerdere snelheidscontroles 
gehouden. Ik heb de cijfers van vier 
snelheidscontroles, die dit jaar zijn 
gehouden, er bij gepakt. Hieruit blijkt 
dat gemiddeld bijna 23% van de voer-
tuigen te snel rijdt…  

Als je als politieagent naar een 
verjaardag gaat, wordt je regelma-
tig aangesproken op ‘kinderachtige’ 
snelheidsbekeuringen. Natuurlijk is 
het vervelend om een bekeuring te 
krijgen maar te snel rijden maar zijn 
die bekeuringen altijd kinderachtig? 
Te hard rijden kan ook grote conse-
quenties hebben in het verkeer. 
Wat veel mensen bijvoorbeeld niet 
weten is dat als de snelheid verdub-
beld wordt, de remweg verviervou-
digd wordt (exclusief reactietijd). Als 

je 50 km per uur rijdt heb je onder 
normale omstandigheden 26 meter 
nodig om stil te staan (inclusief een 
seconde reactietijd). Als je 60 km per 
uur rijdt heb je onder normale om-
standigheden (inclusief een seconde 
reactietijd), 34 meter nodig om stil te 
staan. Het mag duidelijk zijn dat bij 
een plotseling overstekende voetgan-
ger deze 9 meter een groot verschil 
maken. Vooral omdat de meeste snel-
heid er in de laatste meters wordt uit 
geremd. 

Afscheid
Hoewel ik pas sinds februari jl. als 
wijkagent aan het werk ben, ga ik u 
nu ook al weer verlaten. Van tevoren 
was het duidelijk dat ik in elk geval 
voor een periode van een half jaar 
als wijkagent mocht werken in deze 
wijk. Het blijft bij een half jaar in 
Berg en Bos / De Sprengen. In oktober 
begin ik als wijkagent in De Heeze en 
omgeving. 

Ik heb met veel plezier in uw wijk 
gewerkt en heb er veel geleerd. 
Wie mijn opvolger wordt is nu nog 
niet helemaal duidelijk. Op korte 

termijn zal dit bekend worden. Ik 
verwacht dat hij zich voor zal stellen 
in het volgende wijknieuws. 

Met vriendelijke groet, 
Jaap Zandvliet

Snelheidscontroles
Door Jaap Zandvliet (wijkagent)

Mij is gevraagd of ik iets wil schrijven over de snelheidspaal die aan de 
Jachtlaan staat. 
Allereerst wil ik u vertellen hoe hard de snelheidspaal heeft moeten werken 
de afgelopen tijd. Deze paal flitst trouwens niet; het is een digitale paal. De 
verwerking hiervan gaat ook een stuk sneller. Vaak zal de boete binnen een 
week op de mat liggen. 
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Dat betekent dat de wijk straks weer 
begint te gonzen en te ronken van-
wege alle herrie van die bladblazers. 
Eigenlijk een beetje dom en onnodig.
Want het heeft nauwelijks zin het 
blad weg te halen voordat alle blad is 
gevallen. Wind zorgt er immers voor 
dat blad tussen struiken wordt ge-
blazen en daar zorgt het voor schuil-
plaatsen voor kleine dieren, amfi-
bieën en insecten. Zij vinden daar hun 
schuilplaatsen voor de winter. Het 
blad zelf beschermt de onderzijde van 
de struiken en overblijvende planten 
tegen vorst. Bovendien zorgt verteerd 
blad voor een gezonde humuslaag, 
waardoor U niet onnodig zelf de 
onvruchtbare zandgrond in Uw tuin 
hoeft te bemesten.

Het is een vreemde opruimwoede die 
zich toch iedere keer van vele bewo-

ners meester maakt, alsof het wonen 
in het groen ook betekent dat de tuin 
net zo schoon moet zijn als ons huis 
binnen.
Wel de natuur regelt dat meestal wel 
zelf. Een uitzondering is natuurlijk 
wanneer U een zeer goed onderhou-
den gazon heeft, waar dan een dik 
pak bijvoorbeeld eikenbladen opvalt 
dat neigt langdurig te blijven liggen. 
Dan moet U de wind een beetje hel-
pen door de dikste laag in de strui-
ken of weg te harken, dat gaat veel 
sneller en maakt minder herrie dan de 
bladblazer.

Het spijt mij voor de hoveniers, maar 
urenlang bladblazen levert dan wel 
veel declareerbare uren, maar of het 
kwaliteit van een natuurlijke bos-
tuin ten goede komt, is de vraag. 
Natuurlijk wilt U de gemeente helpen 

door het blad in onze groene bermen 
netjes op hopen te vegen. Ook dat is 
niet nodig, integendeel de gemeente 
heeft liever dat  U het blad laat lig-
gen. Een gedeelte van het blad gaat 
kapot en vormt humus voor het gras 
in de berm en de rest wordt tijdens 
de jaarlijkse gemeentelijke bladveeg-
actie verwijderd.
Het is daarom dat onze bermen zon-
der kunstmatige bemesting en met 
slechts gering onderhoud ecologische 
rijke grasbermen blijven en dat daar 
relatief weinig mosvorming is. 

Overigens houdt U mededelingen van 
de gemeente in de gaten, wanneer 
de bladveegploeg in de wijk komt. 

U kunt dan immers het teveel blad 
uit Uw eigen tuin in de berm dum-
pen zodat dat ook duurzaam wordt 
afgevoerd.

Herfst is in aantocht,  
de bladeren vallen weer 
van de bomen
door Henk Otto

Het duurt niet lang meer maar dan is het weer herfst en dat betekent dat 
overal in onze wijk de bladeren weer van de bomen vallen.
Vele wijkbewoners blijken dat niet op prijs te stellen en vragen hun hovenier 
het blad te verwijderen. Ook hebben vele wijkbewoners zelf een bladblazer.
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Het initiatief vinden wij zeer lovens-
waardig. Deze buur veroorzaakt 
immers frequent forse druk op onze 
woonomgeving. Zij zijn zich dat be-
wust en proberen de overlast tot een 
minimum te beperken, maar hebben 
niet alle effecten zelf in de hand. 
Vooral de grote afhankelijkheid van 
gemeente en Accres als parkeerterrein 
beheerder speelt hier een belangrijke 
rol. 

Vaders en moeders, maar ook opa’s 
en oma’s maakten er dankbaar ge-
bruik van! Burendag? Blijven doen 
Apenheul!

Apenheul burendag!
Door Peter Essink

Zaterdag 30 augustus jl. was het weer zover! Voor de tweede maal stelde 
Apenheul zijn poorten open voor de jaarlijkse burendag! Wat een planning! 
Na dagen bewolkt weer, was het een stralende dag waar dan ook heel veel 
“naaste” buren van Apenheul uit onze wijk, Sprengen en Orden een uitnodi
ging voor ontvangen hadden.

Om u een kleine indicatie te geven 
van de werkzaamheden van Vigilat:

Wij hebben 58 maal gereageerd op 
een alarmmelding, 35 maal ramen  
en 24 maal garagedeuren gesloten.  
11 maal bewoners uit bed gebeld om-
dat de auto niet was afgesloten. We 
hebben ruim 40 maal de politie om 
informatie over kentekens gevraagd 
en 15 maal de politie daadwerkelijk 
voor assistentie opgeroepen. We zijn 
17 maal tijdens de daguren op verzoek 
van bewoners in de wijk geweest voor 
verdachte personen en/of auto’s en 
hebben 4 maal meegezocht naar een 
weggelopen huisdier. Twee maal kin-
deren naar huis gestuurd op verzoek 
van een zoekende vader of moeder. 
Ook hebben we 22 maal een melding 
over defecte straatverlichting van 
onze surveillancedienst doorgespeeld 
naar de hulplijn van de Gemeente. 
We hebben straatvuil laten verwij-

deren en vele 
malen jeugd bij de 
locatie Kristalbad 
verwijderd.
Dat het niet altijd 
vlekklos verloopt 
blijkt wel uit het 
feit dat we al twee 
keer een bewo-
ner in zijn eigen 
huis hebben laten 
oppakken door 
de politie. Soms 
besluiten mensen 
namelijk eerder 
terug te komen 
van een vakan-
tie of wordt een 
weekendje weg 
geannuleerd en 
wordt er even 
vergeten dat aan 
ons door te geven. 
En soms blijkt 

gewoon dat we de opgegeven data 
niet helemaal juist hebben ingevoerd. 
Gelukkig werd beide keren onze actie 
positief opgevat en kon er achteraf 
wel weer om gelachen worden.
We kunnen spreken van een uniek 
project. Onze aanwezigheid is geba-
seerd op 325 deelnemende woningen. 
Omdat we elk jaar nog steeds extra 
deelnemers kunnen realiseren is er 
ondanks enkele kostenverhogende 
zaken, zoals bijvoorbeeld brandstof-
kosten, vanaf de start van het pro-

ject geen wijziging in het deelname 
bedrag van € 0,50 per dag geweest.  
De wijk Berg en Bos telt ca. 800 wo-
ningen. Wanneer meer bewoners als-
nog gaan deelnemen aan dit project 
kunnen de werkzaamheden worden 
uitgebreid, wat de veiligheid nog ver-
der zal doen toenemen, of de kosten 
per deelnemer worden verlaagd. 
Voor nadere toelichting kunt U contact 
opnemen met Jelwo de Boer  
055 - 542 41 49 of mail  
j.deboer@vigilat.nl

Ingezonden stuk

Beveiliging woonwijk  
Berg en Bos
De beveiliging van woonwijk Berg en Bos middels een surveillance dienst van 
Vigilat Beveiligingen is een groot succes. In 2007 en het eerste half jaar van 
2008 hebben er tijdens onze uren aanwezigheid geen inbraken plaatsge
vonden. Helaas zijn er wel een aantal inbraken tijdens de daguren geweest, 
waardoor de teller voor Berg en Bos niet op nul staat.

Professionele 
dienstverlening in:

- Mobiele Surveillance 
- Keyholding en 

alarmopvolging 
- Collectieve 

beveiligingsprojecten 
- Objectbeveiliging 
- Portiers- en 

Receptiediensten 
- Evenementenbeveiliging 

en VIP-begeleiding 
- Data Safe Service 
- Telefoon Services

Telefoon 055 - 542 41 49 
Fax 055 - 541 03 82 
E-mail: info@vigilat.nl
www.vigilat.nl

Veelzijdig in veiligheid 
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Berg en Bos Wonen 
in het Bos

wijkblad
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Zo is er in het voorjaar een brief uit-
gestuurd naar alle niet leden in onze 
wijk, met het verzoek om zich aan te 
sluiten bij de Wijkvereniging. Dit heeft 
geresulteerd in een aanwas van zo’n 
50 nieuwe leden, die we natuurlijk 
allen van harte welkom heten.
Van de 800 adressen in onze wijk zijn 
nu zo’n 530 bewoners lid; een dek-
kingsgraad van 66%.
Wij streven naar een dekkingsgraad 
van 90%, zodat er nog voldoende 
uitdaging is om bewoners van onze 
mooie wijk die nog geen lid zijn te 
benaderen om lid te worden…wij 
zullen onze inspanningen voortzet-
ten en de niet-leden van tijd tot tijd 
opnieuw benaderen.
U, als trouw lid van onze wijkvereni-
ging, kunt ons daarbij natuurlijk ook 

een beetje helpen, door uw buren en 
kennissen in onze wijk te enthousias-
meren lid te worden.
Immers, namens hoe meer bewoners 
wij spreken, des te sterker wordt 
onze stem in de gesprekken met de 
Gemeente. 

Omdat wij het wijkblad bij alle adres-
sen in de wijk bezorgen, denken veel 
mensen dat ze reeds lid zijn, terwijl 
dat niet altijd zo is…wij blijven ons 
best doen de niet-leden daarop te 
wijzen !
Voor 15 euro per jaar bent u lid van 
onze wijkvereniging…

Als 2e project hebben wij bestaande 
en nieuwe leden gevraagd om de 
wijkvereniging een incasso-machti-

ging te willen geven, zodat wij geen 
acceptgiro’s meer behoeven te maken 
en te bezorgen.
Ook hier hebben vele leden spontaan 
op gereageerd, zodat wij nu al ruim 
30% incassoleden hebben, en dat 
scheelt ons veel werk…
Jaarlijks zullen wij de acceptgiro-
leden tegelijk met de acceptgiro een 
incasso-machtiging  bezorgen, zodat 
zij alsnog met de efficiencyslag kun-
nen meedoen;  tenslotte bespaart het 
ook voor u aandacht, tijd en werk.
Als u vragen of opmerkingen heeft 
over uw lidmaatschap, de contribu-
tiebetaling of suggesties heeft voor 
de uitbreiding van ons ledenaantal of 
verbetering van onze ledenadmini-
stratie horen wij gaarne van u…

Ledenadministratie
C. Laukens
Wildernislaan 9
7313 BA Apeldoorn
Tel. 055 - 3 557 209

Door Chris Laukens 

Er zijn in 2008 een tweetal projecten door het bestuur opgestart teneinde 
de positie van onze vereniging in de wijk te versterken, en de administratie 
tegelijkertijd efficiënter te maken.

Van de ledenadministratie


