
Het gebouw zelf heeft een oppervlakte 
van 605 m2, waarin een restaurant 
voor +/- 90 zitplaatsen, 2 zaaltjes voor 
vergaderingen van 20 tot 25 man en een 
grote ruimte waar recepties voor tot wel 
200 man gegeven kunnen worden.
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Dat de bouw nu gerealiseerd gaat 
worden, is haast een wonder, want het 
proces heeft bijna 15 jaar geduurd. De 
sloopvergunning voor de oude opstal is 
afgegeven. De bouwaanvraag ligt er en 
de bouwvergunningprocedure gaat één 
dezer dagen lopen. Maar er is wel heel 
veel gebeurd in al die jaren die gerede 
twijfels hebben doen ontstaan aan 
de haalbaarheid van nieuwbouw. Het 
een aantal jaren geleden stoppen van 
Lumido, het afbreken van de Acacia hal 
en het ontbreken van enig onderhoud 
aan de vijver, maar ook de verlegde

Dat staat Hans en Angelina Wentink voor  
ogen wanneer zij spreken over hun nieuw  
te bouwen restaurant aan de oever van 
de bosvijver, en direct bij de ingang van 
het Park Berg en Bos. Een prachtplek 
waar altijd zicht zal zijn op de vijver en 
je het bos kunt ruiken. Zij hopen daar 
een restaurant te creëren, dat echt deel 
zal gaan uitmaken van het leven in 
Apeldoorn. 

Een plek waar je binnenwipt voor een 
kopje koffie of een gezellig etentje, 
maar ook geschikt zal zijn voor grotere 
gezelschappen met een vergadering of 
die een feestje te vieren hebben. Hun 
enthousiasme is aanstekelijk wanneer 
de tekeningen en ontwerpen van Maas 
Architecten uit Lochem op tafel komen. 

En dat enthousiasme is naar ons gevoel 
begrijpelijk. Het is een prachtig ontwerp 
en het zal daar liggen als een “toefje op 
de cake” van die zo goed gerenoveerde 
bosvijver. Op het grote terras ervoor zal 
het goed toeven zijn. 

Door Peter Essink

Jaarvergadering 

Wijkvereniging Berg en Bos

op dinsdag 3 april 2012 

Aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.30 uur 

APENHEUL - Gebouw de St@art 
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interesses van families voor een  
uitje, hebben de grote bezoekers- 
stromen van vroeger doen 
opdrogen. Het zijn nu hoofd-
zakelijk de Apenheul en het 
Klimbos die bezoekers van buiten 
aantrekken. De beslissende 
moedgevende ommekeer tekende 
zich af rond 2007/8 met het 
beleid dat toenmalig wethouder 
Boddeke in samenwerking met 
de Apenheul in de gang zetten 
en dat uiteindelijk geleid heeft 
tot de vijverrenovatie, de bouw 
van “De St@art” en de verhuizing 
van het Natuurhuis. Die algehele 
kwaliteitsverbetering van deze 
historische omgeving geeft de 
ondernemers het vertrouwen dat 
het Park Berg en Bos opnieuw 
een goede plek zal blijken te zijn 
voor heel veel Apeldoorners die 
vanuit hun restaurant, van park 
en vijver kunnen gaan genieten. 
En daar sluiten wij ons graag 
bij aan. Een leuk restaurant, 
gelegen in onze wijk dat het hele 
jaar open zal zijn,  met zoals 
het nu lijkt, prima faciliteiten 
voor allerlei gelegenheden; daar 
kunnen wij niets anders in zien 
als een verrijking voor onze wijk. 

( vervolg van voorpagina )

Van de voorzitter

Dichtbij bewoners …..

Het inmiddels afgetreden college 
van wethouders heeft in haar 
bestuursakkoord  2010-2014 een 
grotere rol toebedeeld aan het 
werken op het niveau van de wijken 
door de stadsdeelaanpak.
In de wijken zou de regie komen te 
liggen voor bijv. het onderhoud van 
groenvoorzieningen, welzijn en zorg 
en zou er een beter samenspel van de 
medewerkers in het stadskantoor en 
de bewoners moeten komen.
Eén van de mogelijkheden om deze 
intentie handen en voeten te geven 
is de gehouden bewonersenquête 
om te zien wat u belangrijk vindt in 
onze woonomgeving. Meer dan 250 
reacties zijn binnengekomen en in 
dit wijkblad is de uitkomst te lezen 
terwijl we op de a.s. ledenvergadering 
de resultaten zullen toelichten.

Nu de politiek in een bestuursvacuüm 
verkeert en de gemeente financieel 
onder curatele staat is het uitermate 
van belang dat wij in ieder geval 
uw vertrouwen niet beschamen. 
We zullen dan ook het “nieuwe” 
college meedelen dat wij vinden 
dat zij bestuurder zijn van een 
dienstverlenende organisatie, die er 
voor de inwoners is en dichtbij de 
inwoners dient te staan!

Cees Kielstra, vz.   

Nu in 2012 zal de laatste fase van de  
renovatie van het park gestalte krijgen. 
En dat zullen wij als wijkbewoners 
goed merken Achtereenvolgens gaan 
de volgende grote activiteiten plaats 
vinden: sloop van de gebouwtjes op 
het voorplein en bij het theepaviljoen 
en kappen/verplaatsen van bomen 
(vanaf half maart), nieuwbouw van het 
restaurant (start 1 mei), de vernieuwing 
van het voorplein aan de noordzijde 
(start 1 augustus), de vernieuwing van 
het voorplein aan de zuidzijde en in 
het park (start eind september). De 
afronding van het voorplein is voorzien 
voor de kerst en het nieuwe restaurant 
voor april 2013. De ingreep op het 
voorplein in twee fasen betekent dat 
dan op de J.C. Wilslaan één-richting 
verkeer zal worden ingesteld, vanaf 

Ondanks de beperkingen van het 
bestemmingsplan en ondanks 
bezwaren van direct omwonenden is 
een vergunning verleend voor de BSO. 
Via verschillende procedures hebben wij 
bij de gemeente bezwaar aangetekend 
tegen deze activiteit. Helaas niet 
met het gewenste resultaat. Verdere 
procedures sorteren waarschijnlijk 

Door Cees Hovius

Buitenschoolse opvang op scouting  
terrein Jachtlaan

weinig tot geen effect.  
Een direct omwonende ziet daarom ook 
voorlopig af van verdere juridische  
stappen. Als wijkvereniging zullen 
wij proberen om samen met alle 
betrokken partijen een convenant 
over handhaving van de verstrekte 
vergunning op te gaan stellen. In het 
volgende nummer van ons wijkblad 
hopen we dat te kunnen meedelen, 
zodat dit dossier gesloten kan worden.

de Soerenseweg! Wanneer er wordt 
gewerkt aan de noordzijde van het  
voorplein wordt het verkeer aan de  
zuidkant van de dan enkele rijbaan van 
de J.C.Wilslaan geleid. Dat betekent dat 
de Burg. Roosmale Nepveulaan dan 
(augustus, september) is afgesloten! 
Wanneer er wordt gewerkt aan de 
zuidzijde van het voorplein, kan het  
verkeer over de noordzijde van de  
JC. Wilslaan en ook in en uit de 
Burg. Roosmale Nepveulaan. Het 
recreatieverkeer zal zo veel mogelijk 
via de J.C.Wilslaan naar de parkeer 
terreinen worden geleid. Het valt te 
verwachten dat er deze zomer en 
najaar ook veel verkeer door de wijk 
komt. Op onze website is in Actueel een 
infopagina gemaakt waarin regelmatig 
nieuwe aanvullende informatie zal 
worden opgenomen, zodat U op de 
hoogte blijft.

Door Henk Otto
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Agenda
• Opening door de voorzitter
•   Vaststelling notulen jaarvergadering 

gehouden op woensdag 6 april 2011  
(opgenomen in wijkblad nr. 2 van 
Juni 2011). Eveneens beschikbaar 
op onze website in het hoofdstuk 
“wijkvereniging en subhoofd 
organisatie”

•   Jaarverslag over het jaar 2011.  
(opgenomen in dit wijkblad)

•   Financieel jaarverslag  
over het jaar 2011

•   Bevindingen van de kascommissie  
en benoeming nieuwe kascommissie.

•   Inleiding over conclusies en 
resultaten van de recent gehouden 
bewonersenquete

•   Rondvraag  
(vragen bij voorkeur schriftelijk, 
doch uiterlijk voor aanvang van de 
vergadering in te dienen bij het 
bestuur).

•   Sluiting van het officiële deel.

21.00  
Pauze / Koffie en thee.

21.15  
“De St@art van Apenheul”.  
Coen de Ruiter, directeur Apenheul 
verzorgt voor u een inleiding over dit 
bijzondere gebouw, maar levert tevens 
zijn toekomstvisie op Apenheul. 
Uiteraard is er gelegenheid voor 
vragen en discussie
 
22.15 
Afsluiting met gelegenheid tot 
napraten onder het genot van ……

Uw komst wordt op hoge prijs gesteld.
Een unieke gelegenheid om  
“de St@art” van binnen te bekijken.

Parkeren tijdens jaarvergadering
Door het bestuur

Wij verwachten dat u, als 
wijkbewoners, hetzij ter voet, het 
per fiets naar de entree van het park 
Berg en Bos komt, om vandaar via het 
verlichte Apenheul pad naar de  
St@art te lopen. Mocht u echter toch 
met de auto willen komen, dan zorgt 
het bestuur voor een gratis uitrijkaart 
voor het grote parkeerterrein. Indien 
het daarna lopen naar de St@art voor 
u alsnog bezwaarlijk is; dan verzoeken 
wij u contact op te nemen met één 
van onze bestuursleden en zullen 
wij voor een passende oplossing zorg 
dragen.

Jaarvergadering wijkvereniging 
Dinsdag 3 april 2012
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
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Bewoners enquete Toekomstagenda 2013-2016
Door Peter Essink

Afgelopen december en januari 
kreeg u allen de gelegenheid om 
de bewoners enquête in te vullen. 
Van die mogelijkheid hebben 1293 
personen in het Stadsdeel Noord West 
gebruik gemaakt. Noord West telt 
33020 bewoners, dus een response 
van 3,9%. Van die 1293 retour 
gekomen enquêtes waren er 257 uit 
Berg en Bos. 206 bewoners kozen 
voor de digitale versie op het internet 
en 51 leverden de papieren versie in. 
Een resultaat waar wij trots op mogen 

zijn. Een response van ruim 30% mag 
ons inziens als representatief worden 
beschouwd als antwoord op de 
specifieke wijkgerichte vragen die  
wij ons gesteld hebben.
In onderstaand grafisch overzicht vind 
u de scores van 133 respondenten 
die de specifiek wijkgerichte vraag 
18 invulden. Om het overzicht te 
bevorderen hebben wij hierin de 
antwoorden “zeer eens en eens” 
bij elkaar gevoegd, alsmede die van 
“oneens en zeer oneens”.

Een aantal scores zijn conform 
verwachting (zie b.v. bermparkeren), 
maar er zijn ook andere duidelijke 
uitschieters, zoals het nut van Vigilat 
en de wens tot snelheidsbeperkende 
maatregelen. Iets wat wij veel beter 
begrepen na een bezoek aan een 
voorlichtingsavond van het Nederlands 
Instituut voor Verkeersveiligheid. 
Eigenlijk zegt onderstaand plaatje 
alles wat wij in overweging dienen te 
nemen.

Op de komende jaarvergadering 
zullen wij in staat zijn om u meer 
gedetailleerd en onderbouwd met de 
hoofdlijnen van alle binnengekomen 
commentaren en suggesties nader te 
informeren.  En die zijn werkelijk de 
moeite waard en een zeer waardevolle 
steun voor ons toekomstig beleid. Wij 
zien uit naar uw komst.

Bewoners enquête Toekomstagenda 2013-2016   

 
 
Door Peter Essink 
 
Afgelopen december en januari kreeg u allen de gelegenheid om de bewoners enquête in te vullen. 
Van die mogelijkheid hebben 1293 personen in het Stadsdeel Noord West gebruik gemaakt. Noord 
West telt 33020 bewoners, dus een response van 3,9%. Van die 1293 retour gekomen enquêtes 
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leverden de papieren versie in. Een resultaat waar wij trots op mogen zijn. Een response van ruim 
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vragen die wij ons gesteld hebben. 
 
In onderstaand grafisch overzicht vind u de scores van 133 respondenten die de specifiek wijkgerichte 
vraag 18 invulden. Om het overzicht te bevorderen hebben wij hierin de antwoorden "zeer eens en 
eens" bij elkaar gevoegd, alsmede die van "oneens en zeer oneens". 
 
 

 
 
Een aantal scores zijn conform verwachting (zie b.v. bermparkeren), maar er zijn ook andere 
duidelijke uitschieters, zoals het nut van Vigilat en de wens tot snelheidsbeperkende maatregelen. Iets 
wat wij veel beter begrepen na een bezoek aan een voorlichtingsavond van het Nederlands Instituut 
voor Verkeersveiligheid. Eigenlijk zegt onderstaand plaatje alles wat wij in overweging dienen te 
nemen. 
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Algemeen
Terugblikken op wat u en ons bezig 
heeft gehouden is voor ons als bestuur 
een stimulans om door te gaan op 
de ingeslagen weg om het woon- en 
leefklimaat in de wijk te handhaven 
en waar nodig verbeteringen te 
bepleiten. De meest belangrijke 
onderwerpen zoals de ontwikkeling 
van bestemmingsplannen, AGOVV, 
uitbreiding van BSO activiteiten, 
de voortgang van de restauratie 
van het Park, de toename van het 
aantal bezoekers van de attracties 
rondom de wijk met de bijkomende 
parkeerperikelen, zijn bij u inmiddels 
ook bekend. Zolang er niet iets 
definitief is opgelost of afgewerkt, 
zullen we deze onderwerpen de 
nodige aandacht blijven geven .Dit is 
zeker van belang nu de organisatie bij 
de gemeente weer even met zichzelf 
bezig zal zijn.

Het secretariaat
De gemeentelijke organisatie blijft 
zich verbeteren in haar IT beleid. 
Vrijwel alle informatie is digitaal 
beschikbaar en daarmede steeds 
eenvoudiger toegankelijk voor het 
bestuur van uw wijkvereniging. In het 
verlengde hiervan is het onderling 
overleg van bestuursleden tussen de 
bestuursvergaderingen door vrijwel 
geheel op email verkeer gebaseerd. 
Ons elektronisch archief, met daarin 

vindbaar de wijze waarop onze 
standpunten groei plaats gevonden 
heeft, blijft groeien. Belangrijke 
aanpassingen in onze werkwijze 
worden niet voorzien.

Ledenadministratie
Het verenigingsjaar 2011 begon 
met een ledental van 581. In maart  
is tegelijk met de inning van de 
jaarlijkse contributie een gerichte 
ledenwerfactie gehouden middels een 
wervingsbrief voor alle niet-betalende 
bewoners binnen onze wijkgrenzen.
Dit heeft, zoals ook al in de 
voorliggende jaren is gebleken, 
een zeer positief effect op ons 
ledenbestand…..we mochten opnieuw 
60 nieuwe leden voor onze vereniging 
inschrijven.  Dit brengt het ledental 
op 641, en dat is 80,0% van alle in 
onze wijk aanwezige 800 voordeuren !!!
Onze vereniging heeft hiermee de 
hoogste dekkingsgraad van alle 
Wijkverenigingen in Apeldoorn….iets 
om trots op te zijn ! Vanzelf blijven 
we jaarlijks de groep van 159 niet-
betalende bewoners benaderen om 
zich alsnog bij onze vereniging aan te 
sluiten, omdat wij graag het draagvlak 
van onze vertegenwoordiging naar 
100% willen brengen.

Het verloop van het ledental in de 
afgelopen jaren toont het volgende 
beeld:

Wijkvereniging Berg en Bos - jaarverslag 2011
Samengesteld door het bestuur

Wijkvereniging Berg en Bos - jaarverslag 2011  
Samengesteld door het bestuur 
 
Algemeen 
Terugblikken op wat u en ons bezig heeft gehouden is voor ons als bestuur een 
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AGOVV, uitbreiding van BSO activiteiten, de voortgang van de restauratie van het 
Park, de toename van het aantal bezoekers van de attracties rondom de wijk met de 
bijkomende parkeerperikelen, zijn bij u inmiddels ook bekend. 
Zolang er niet iets definitief is opgelost of afgewerkt, zullen we deze onderwerpen de 
nodige aandacht blijven geven .Dit is zeker van belang nu de organisatie bij de 
gemeente weer even met zichzelf bezig zal zijn. 
 
Het secretariaat 
De gemeentelijke organisatie blijft zich verbeteren in haar IT beleid. Vrijwel alle 
informatie is digitaal beschikbaar en daarmede steeds eenvoudiger toegankelijk voor 
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van bestuursleden tussen de bestuursvergaderingen door vrijwel geheel op email 
verkeer gebaseerd. Ons elektronisch archief, met daarin vindbaar de wijze waarop 
onze standpunten groei plaats gevonden heeft, blijft groeien. Belangrijke 
aanpassingen in onze werkwijze worden niet voorzien. 
 
Ledenadministrat ie 
Het verenigingsjaar 2011 begon met een ledental van 581. 
In maart  is tegelijk met de inning van de jaarlijkse contributie een gerichte 
ledenwerfactie gehouden middels een wervingsbrief voor alle niet-betalende 
bewoners binnen onze wijkgrenzen. 
Dit heeft, zoals ook al in de voorliggende jaren is gebleken, een zeer positief effect 
op ons ledenbestand…..we mochten opnieuw 60 nieuwe leden voor onze vereniging 
inschrijven.  Dit brengt het ledental op 641, en dat is 80,0% van alle in onze wijk 
aanwezige 800 voordeuren !!! 
Onze vereniging heeft hiermee de hoogste dekkingsgraad van alle Wijkverenigingen 
in Apeldoorn….iets om trots op te zijn ! 
Vanzelf blijven we jaarlijks de groep van 159 niet-betalende bewoners benaderen om 
zich alsnog bij onze vereniging aan te sluiten, omdat wij graag het draagvlak van 
onze vertegenwoordiging naar 100% willen brengen. 
Het verloop van het ledental in de afgelopen jaren toont het volgende beeld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communicatie
• Het wijkblad
Het wijkblad verscheen volgens 
planning weer vier keer. De redactie 
is verheugd vanwege alle positieve 
reacties die zij regelmatig ontvangt. 
De inhoud was het afgelopen jaar 
zeer gevarieerd, met in ieder nummer 
aandacht voor de lopende zaken 
in onze wijk en een altijd weer een 
verrassend stuk in de serie van 
“de Bronnen”. Daarnaast zijn een 
paar nieuwe rubrieken gestart, 
zoals “Geef de pen door” en een 
“Cultuurhistorische reeks”. De redactie 
bemanning van 2 is uitgebreid naar 
4 personen om de continuïteit te 
waarborgen in “voor- en naseizoen” 
wanneer de “pensionados” in ons 
bestuur veelal op stap zijn. 

• De website
De website werd dit jaar weer druk 
bezocht. Gemiddeld zoeken daar 
dagelijks 50 tot 60 personen naar 
informatie.  In totaal bezochten in het 
afgelopen jaar 12.000 bezoekers de 
website. Daarbij werd de startpagina 
“Actueel” gemiddeld 233 keer per dag 
bekeken. De website wordt mogelijk 
gemaakt doordat diverse bronnen, 
die altijd worden genoemd, zorgen 
voor actueel nieuws en informatie. 
Zo sturen bijvoorbeeld alle recreatie 
organisaties ons hun persberichten. 
Verder hebben wij van De Stentor 
toestemming om van hun berichten 
en foto’s gebruik te maken. Ook 
met de webmasters van omliggende 
wijkraden wordt informatie 
uitgewisseld. Het is daardoor 
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mogelijk, dat in de website dossiers 
konden worden opgebouwd, waarmee 
het mogelijk is ook de gemaakte 
afspraken uit een verder verleden 
terug te vinden en te gebruiken. 
De ervaring is dat met wisseling 
van personen dossiers nogal eens 
verdwijnen of onvolledig blijken.

Voorzittersoverleg
In het afgelopen jaar zijn er enkele 
malen aanleiding geweest om met alle 
dorps- en wijkraden van gedachten 
te wisselen. Zo is er gesproken over 
een notitie van de afdeling wonen 
aangaande het onderwerp “zorg in 
bestemmingsplannen” en ook is de rol 
en taak van dorps- en wijkraden aan 
de orde gesteld.
Om met dit laatste te beginnen, 
was de aanleiding een ingezonden 
bericht van de voorzitter van 
wijkraad Welgelegen met als inhoud 
dat de mondige burger wel voor 
zich zelf opkomt en heel goed de 
weg naar het stadskantoor weet te 
vinden bij een mogelijk twistpunt 
of aan de andere kant. De stelling 
werd geponeerd dat de inwoners 
de wijkraad niet nodig hebben. Op 
zich een juiste constatering waarbij 
alleen voorbijgegaan wordt aan het 
onderscheid van een individueel of 
privé belang en het algemene belang 
van een hele wijk. De eindconclusie 
van de discussie was dat voor velen de 
dorps -en wijkraden wel toegevoegde 
waarde hebben en zeker de zaken 
van het algemene collectieve belang 
kunnen beïnvloeden. Dit gold ook 

voor de plannen van de gemeente 
om een aanpassing van het begrip 
wonen in alle bestemmingsplannen 
voor te stellen. Hierbij gaat het om de 
omschrijving van het begrip wonen 
waarbij de specifieke omschrijving 
van een zorgwoning of begeleid 
wonen zou komen te vervallen 
Vooral de woningbouwcorporaties 
zijn voorstander van een 
dergelijke aanpassing zodat zij in 
voorkomende gevallen niet meer de 
wijzigingsprocedure hoeven in te 
dienen om een woning aan te wijzen 
ten behoeve van zorg of begeleid 
wonen. Omdat er in het voorstel 
geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen privé woningen en woning 
van woningbouwverenigingen 
hebben de dorps- en wijkraden 
gemeenschappelijk gereageerd 
waardoor de voorgestelde wijziging 
voorlopig weer naar de ambtelijke 
“tekentafel” is gegaan.
Kortom ook bij het algemene 
belang van geheel Apeldoorn heeft 
geaggregeerde inspraak / tegenspraak 
wel degelijk zin.

Platform Noordwest
In het platformoverleg hebben de 
wijkraden Orden, de Sprengen, 
de Parken, de Naald, Kerschoten, 
buurtver. De Vlijt en Berg en Bos onder 
leiding van de stadsdeelmanager 
José Cvetanovic regelmatig overleg 
over alle actualiteiten die zich in 
het stadsdeel voordoen. We zijn 
gestart met de voorbereiding van de 
toekomstagenda 2012-2016 en zoals 

bekend is voor de meningsvorming 
een bewonersenquête gehouden om 
te horen wat u belangrijk vind in uw 
woonomgeving.
Door de aanwezigheid van de 
verantwoordelijk medewerker van 
de gemeente kan er direct gesproken 
worden over de stand van zaken van 
het onderhoudsplan van de wegen. 
Ook kunnen we direct aandacht geven 
aan de plaatsing van de snelheid 
displays en achteraf de resultaten 
bespreken en vervolgens weer de 
plaatsing voor de komende tijd 
afstemmen. Van belang is dat in het 
platform een gemeenschappelijke 
mening van betrokken wijkraden 
gegeven kan worden over de 
hoofdwegenstructuur. De functie van 
de zgn. “ring” is dan ook regelmatig 
aan de orde omdat het niet alleen 
voor ons van belang is maar dat 
ook de collega wijkraden belang 
hechten aan de ontwikkeling van het 
wegennet om de wijken heen.
Bij de bespreking van de lopende 
zaken is ook gemeld hoe wij zijn 
omgegaan met de voorgenomen 
plaatsing van een Antennemast, de 
voorbereiding van de reacties op het 
bestemmingsplan van AGOVV zodat 
ook de collega’s in een voorkomend 
geval er hun voordeel mee kunnen 
doen.

Overleg met de Gemeenteraad
In alle hectische omstandigheden 
rondom de financiële positie 
van de gemeente is er in 2011 
ook nog aandacht besteed 

aan evaluatierapport over de 
stadsdeelaanpak in Apeldoorn. 
Opvallend was dat in de 
PMA vergadering er (nieuwe) 
gemeenteraadsleden waren die 
niet goed op de hoogte waren van 
de taak en rol van de dorps- en 
wijkraden. In de evaluatie kwam 
ook naar voren als verbeterpunt 
dat de werkwijze via stadsdelen 
beter verankerd dient te worden in 
de gemeentelijke organisatie. Het 
uitgangspunt: “dichter bij de burger 
en de burger aan zet”, vraagt om 
een verdergaande samenwerking 
van de betrokken afdelingen / 
diensten van de gemeente. In een 
ontmoeting met de wethouder 
wijkzaken over het onderwerp: 
de andere overheid is eveneens 
de werkwijze van de ambtelijke 
organisatie aan de orde gesteld. 
De feitelijke discussie gaat over de 
verdeling van de budgets omdat de 
middelen van de respectievelijke 
afdelingen in overeenstemming met 
de stadsdeelplannen verdeeld zouden 
moeten worden. Nu de gemeente 
opnieuw met grote financiële 
beperkingen wordt geconfronteerd 
is het van het grootste belang 
de prioriteiten in overleg met de 
inwoners vast te stellen. Met alle 
commotie van de afgelopen weken is 
het noodzakelijk dat de raadsleden 
de gelegenheid benutten met hun 
“achterban” te overleggen. Wij zijn er 
klaar voor! 
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Bouwen en wonen 
Het aantal ingediende 
bouwaanvragen en het aantal 
verleende bouwaanvragen is onlangs 
bekeken. De periode betreft 2008 tot 
heden. Er zijn aan aantal zaken die 
opvallen:

Zowel het aantal ingediende 
bouwaanvragen als ook het aantal 
verleende bouwaanvragen is 
gedaald. 76% van de ingediende 
bouwaanvragen wordt gehonoreerd. 
Uit reacties van de bewoners uit onze 
wijk blijkt dat niet zozeer het aantal 
een rol speelt, maar veel meer de 
groottes van de bouwwerken. Er lijkt 
een trend gaande van groot, groter, 
grootst. We zullen deze ontwikkeling 
de komende periode kritisch volgen. 

Veiligheid in en rond de woning 
Het thema veiligheid is het afgelopen 
jaar onderwerp geweest van het 
tweede deel van de jaarvergadering 
van de wijkvereniging. Daar is door 
verschillende partijen informatie 
gegeven over de veiligheid in onze 
wijk (de wijkagent en Vigilat) en 
over wat wij zelf aan onze veiligheid 
kunnen doen (het team THOR). Tijdens 

jaar aantal  
ingediende 
bouwaanvragen

Aantal verleende 
bouwaanvragen

2008 28 23

2009 18 13

2010 16 12

2011 13 6

deze vergadering blijkt dat het 
onderwerp sterk leeft. Met betrekking 
tot de veiligheid rondom de woning 
geeft de wijkagent aan dat het aantal 
woninginbraken in de wijk in 2011 
niet groter is dan in overige delen van 
Apeldoorn. 

Vigilat – de surveillancedienst 
waaraan een kleine 42% van de 
wijkbewoners deelneemt – geeft 
aan dat in zij in 2011 tijdens haar 
surveillancerondes in de wijk twaalf 
inbraken hebben geconstateerd en 
zes inbraakpogingen.
Overigens blijkt uit de jaargegevens 
van Vigilat dat wij als wijkbewoners 
zelf nog steeds veel kunnen doen. 
Er werden in 2011 open ramen (26); 
open deuren(15); open auto’s (4) 
en niet op slot staande fietsen(10) 
aangetroffen.

Bestemmingsplannen
• Bestemmingsplan Noordwest

1.  Inbreuk op bestemming “bos- en 
parkstrook” op scouting terrein aan 
de Jachtlaan.

Een dossier wat veel aandacht  
heeft gevraagd is de  buiten-

schoolse opvang ( BSO ) perceel 
aan de Jachtlaan 4-6. ( zie elders 
in dit blad). Bij de uitgangspunten 
van het bestemmingsplan wordt 
expliciet aandacht gevraagd voor 
het beleid van de Groene Mal, voor 
de geschiedenis van het gebied, 
voor de groenstructuur (voor de 
bewoners: “wonen in het bos”), 
voor het toekomstig gebruik, voor de 
ruimtelijke structuur en uitstraling 
(“groen karakter”). Met name de 
toewijzing van bos- en parkstroken, 
zo blijkt uit de toelichting van het 
bestemmingsplan spelen een cruciale 
rol voor het aanzicht en gebruik 
van de wijk Berg en Bos. Deze 
stroken zorgen, via de wijk, voor 
de ecologische groene verbinding 
tussen de bossen buiten de stad en 
de groene gebieden in de stad. De 
wijkvereniging zal bij bedreigingen 
van die waarden steeds opnieuw 
‘actie’ voeren. Wonen in het bos 
betekent immers het recht van de 
wijkbewoners op rust en stilte in hun 
woonomgeving en geen overlast van 
niet bestemmingsverkeer. 

2.  Inbreuk op bestemming “bos- en 
parkstrook” voor UMTS mast.

Veel aandacht is dit jaar uitgegaan  
naar het voornemen van de gemeente 
om T-Mobile toestemming te geven 
om een mast te laten oprichten 
op de hoek Calunalaan - Burg. 
Roosmale Nepveulaan. Wij hebben ons 
daartegen heftig verzet. Niet omdat 
wij tegen mobiele communicatie 
zijn (dat zou, naar ons inzicht, 

indruisen tegen het belang van 
zeer veel wijkbewoners), maar wel 
omdat er veel betere oplossingen 
mogelijk waren. Het door ons 
gestarte overleg met het bestuur 
van de bewonersvereniging van de 
Arendsburght heeft ertoe geleid 
dat de bewoners aldaar, na een 
aanvankelijke weigering, alsnog 
besloten hebben de antenneplaatsing 
op hun dak toe te staan, waarna 
wij ook rugwind kregen van het 
gemeentelijk apparaat om T-Mobile 
te dwingen om afstand te doen 
van de hen reeds verstrekte 
bouwvergunning. Toen dat eenmaal 
gebeurd was, konden wij de reeds 
gestarte juridische procedure bij de 
rechtbank in Zutphen stoppen.

3.  De toekomst van het gebied van de 
BB-bunker aan de Seringenlaan.

Dit dossier loopt al geruime tijd. De 
gemeente wil de nog grotendeels 
intacte BB bunker afstoten. Na 
onderzoek in de omgeving heeft de 
wijkvereniging voorstellen voor een 
oplossing gedaan aan de gemeente. 
Hoewel de gemeente nog steeds geen 
prioriteit geeft aan het reageren op 
onze voorstellen voor het beheer van 
de BB-bunker aan de Seringenlaan 
zijn er eind 2011 opnieuw contacten 
geweest met de Stichting Functioneel 
Bunkerbeheer. Zodra de gemeente 
met een reactie op onze voorstellen 
komt zullen wij de direct betrokkenen 
daar nader over informeren.
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• Bestemmingsplan West
Er zijn ontwikkelingen van het 
bestemmingsplan West. Dat omvat 
het gebied ten Zuiden en Westen van 
de wijk. Dit plan is al geruime tijd aan 
herziening toe. Inmiddels is daar een 
begin mee gemaakt. Het is een formele 
procedure dat een wijkraad al bij een 
concept voorontwerp bestemmingsplan 
om commentaar wordt gevraagd. 
Daarna wordt een voorontwerp ter 
visie gelegd en kan men daarop 
zienswijzen indienen. 
Er is gewerkt aan de bestemmings-
plannen voor AGOVV en voor Park Berg 
en Bos en  omgeving (Apenheul).
Het overige deel van bestemmingsplan 
West is het gebied, dat de terreinen 
van Koningin Julianatoren omvat. 
De verdere ontwikkeling van dit 
bestemmingsplan, waarvoor in 2007 
de voorbereidingen waren begonnen, 
is voorlopig opgeschort.

•  Bestemmingsplan Laan van 
Spitsbergen 2 (AGOVV)

Onlangs is de zienswijze op 
het ontwerp bestemmingsplan 
ingediend namens de betrokken 
wijkraden, Bij het vaststellen van een 
bestemmingsplan dat voor meerdere 
jaren van toepassing dient te zijn, 
moet je rekening houden met het 
feit dat de omstandigheden kunnen 
wijzigen. Stel nu dat AGOVV van 
het complex vertrekt, wat gebeurt 
er dan met het terrein? Gezien alle 
zorgwekkende berichten in de pers 
over de verlieslatende activiteiten  van 
de voetbalclub is dat geen ondenkbaar 

scenario. Hierbij komt ook nog dat 
de gemeente in dit dossier niet is 
overgegaan tot handhaving van 
wet en regelgeving en wordt ook de 
betalingsachterstand aan de gemeente 
kennelijk gedoogd. Ondanks het feit 
dat in het herziene plan de gemeente 
aan een reacties van de omwonenden 
tegemoet is gekomen zoals een 
toespitsing van de bestemming sport 
tot uitsluitend veldsporten, zijn 
we op het punt van het maximum 
aantal bezoekersplaatsen nog niet 
verder tot elkaar gekomen. Wij 
stellen ons op het standpunt dat er 
al in 2002 een maximum aantal van 
2500 bezoekers is aangehouden. 
De voorgestelde verhoging in het 
plan naar 3.750 plaatsen is voor de 
omwonenden niet acceptabel. Ook al 
worden die aantallen op dit moment 
helemaal niet benut, geld ook hier 
dat een bestemmingsplan minimaal 
een looptijd kent van 5- 10 jaar en 
derhalve toekomstvast dient zijn. 
Met dit dossier zullen we nog wel 
even bezig blijven mede omdat de 
voetbalclub om haar schulden te 
kunnen financieren, gebruik denkt te 
maken van de terugverkoop van het 
terrein aan de Gemeente. De verkoop 
kan uitsluitend aan de Gemeente, als 
eerste rechthebbende die als koper 
een bod heeft gedaan en waarmee de 
voetbalclub haar knopen zou moeten 
tellen. Omdat het college inmiddels 
demissionair is zullen ook deze plannen 
in de “erfenis” terechtkomen en door 
een volgend college weer opgepakt 
dienen te worden.

•  Concept voorontwerp 
bestemmingsplan park Berg en Bos 
en omgeving

In de zomer afgelopen jaar is er 
een bijeenkomst geweest met 
alle betrokken partijen die hun 
wensen hebben ingediend. In het 
najaar is onderzoek gedaan naar 
randvoorwaarden voor het te 
vernieuwen bestemmingsplan, denk 
aan wel of niet passen in nieuwe 
wetgeving zoals Natura 2000.  Dat 
onderzoek is positief afgerond, dat wil 
zeggen met de beschikbare informatie 
(onderzoeken) kan het voorontwerp 
worden uitgewerkt. Daarnaast is er 
ook een beeldkwaliteitsplan voor 
dit gebied gemaakt en onder andere 
door de welstandscommissie positief 
beoordeeld. Aan het eind van 2011 
waren de teksten gereed zowel voor 
het concept beeldkwaliteitsplan 
als voor het concept voorontwerp 
bestemmingsplan en zullen in 2012 
de teksten ter beoordeling worden 
aangeboden. De wijkvereniging is daar 
actief bij betrokken.

Ontwikkelingen Park Berg en Bos
In 2011 zijn drie van de vier fasen 
voor het park afgerond. Met de 
beplanting erbij was driekwart van 
het gebied rond de vijver een plezier 
om te bezoeken. Het Apenheul pad 
is gerealiseerd en werd met succes 
benut als toegang voor bezoekers van 
Apenheul en De St@art.  
Via een speciale website van de 
gemeente werden alle bewoners van 
Apeldoorn over het vernieuwde park 

geïnformeerd. Op de Speelweide is 
met man en macht gewerkt aan de 
speelvoorzieningen voor kinderen in 
kader van Cool Nature. In juni hebben 
zeventig Achmea medewerkers hun 
handen uit de mouwen gestoken 
voor de aanleg van de Cool Nature 
speelplek op de speelweide in 
het park. Onder begeleiding van 
Helicon leerlingen en vrijwilligers 
van KNNV maakten zij onder andere 
een natuurpad door het bos, een 
bijenhotel en hebben zij het voorwerk 
gedaan om de rest van de speelplek 
aan te leggen. Helaas is er aan in 
het voorjaar reeds beloofde fietspad 
nog niets gedaan. Dat wordt dus 
2012, net als de inrichting van 
het voorplein en de bouw van het 
restaurant. De voorstellen voor het 
nieuwe restaurant werden in de 
zomer positief ontvangen, waarna de 
tekeningen konden worden uitgewerkt 
en de vergunningen aangevraagd. Dat 
is eind 2011 dan ook gebeurd. 

Openbare ruimte
• De wegen
De asfaltvernieuwing vindt planmatig 
plaats waarbij regelmatig de toestand 
van het asfalt wordt geschouwd en, 
waar nodig, spoedreparaties worden 
uitgevoerd.

• Verkeer
Het permanente streven naar verkeer 
remmende maatregelen heeft in 2011 
geresulteerd in het, door middel 
van het plaatsen van borden,  het 
proberen mensen meer bewust te 
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maken van het feit dat ze door een 
woonwijk rijden. Daarnaast zijn de (te) 
grote kruisingen van nadere belijning 
voorzien. Omdat deze maatregelen 
nog niet tot de gewenste effecten 
hebben geleid zal het bestuur ook 
in 2012 nieuwe initiatieven op dit 
gebied ontwikkelen.

• Parkeren
Diverse discussies met de gemeente 
over het parkeerbeleid (en het 
handhaven daarvan) hebben er toe 
geleid dat de gemeente zich gaat 
herbezinnen over het parkeerbeleid. 
In september dacht men daarvoor 
ongeveer 6 maanden nodig te 
hebben. Van onze kant is onder meer 
aangedrongen op het flexibeler maken 
van het parkeerbeleid zodat ook 
tijdelijk (met name op hoogtijdagen) 
parkeerverboden kunnen worden 
ingesteld.

• Groen
Het samenspel over het beheer van de 
openbare ruimte in Berg en Bos tussen 
de stadsdeelpost en de wijkvereniging 
is ook in 2011 prima verlopen. Over 
en weer wordt geanticipeerd op 
mogelijke ontwikkelingen en indien 
nodig weet men elkaar snel te 
vinden. Het goed onderhouden ( en 
vrijhouden) van de gezichtsbepalende 
bermen is hiervan een goed 
voorbeeld. De asfaltvernieuwing 
vindt planmatig plaats waarbij 
regelmatig de toestand van het asfalt 
wordt geschouwd en, waar nodig, 
spoedreparaties worden uitgevoerd.

• Gekapte bomen - groen

De grafiek spreekt voor zich.  Er zijn 
meer bomen gekapt dan in 2010, 
maar daarbij moet rekening worden 
gehouden dat in 2011 ruim twintig 
bomen in het Park zijn geveld ten 
behoeve van de renovatie. Er worden 
minder bomen noodzakelijkerwijs 
gekapt vanwege slechte kwaliteit. 
In de wijk is het bomenbestand 
momenteel gewoon goed. Er zijn 
mede daarom afgelopen jaar nogal 
wat kapvergunningen geweigerd. 

Recreatie in en rondom de wijk
Het lijkt er op dat de organisaties 
rondom de wijk die afhankelijk zijn 
van recreatie bezoekers baat hebben 
bij de huidige economie. Over het 
algemeen is het aantal bezoeken daar 
erop vooruit gegaan. Dat betekent 
dat de bedrijven zich gezond kunnen 
handhaven in deze economisch 
moeilijke tijd.

 
 
De grafiek spreekt voor zich.  Er zijn meer bomen gekapt dan in 2010, maar daarbij 
moet rekening worden gehouden dat in 2011 ruim twintig bomen in het Park zijn 
geveld ten behoeve van de renovatie. Er worden minder bomen noodzakelijkerwijs 
gekapt vanwege slechte kwaliteit. In de wijk is het bomenbestand momenteel 
gewoon goed. Er zijn mede daarom afgelopen jaar nogal wat kapvergunningen 
geweigerd.  
 
Recreatie in en rondom de wijk 
Het lijkt er op dat de organisaties rondom de wijk die afhankelijk zijn van recreatie 
bezoekers baat hebben bij de huidige economie. Over het algemeen is het aantal 
bezoeken daar erop vooruit gegaan. Dat betekent dat de bedrijven zich gezond 
kunnen handhaven in deze economisch moeilijke tijd. 
 
Er zijn een aantal dagen geweest dat de bezoekers aantal zo groot was dat dit 
aanleiding gaf tot verkeersoverlast en parkeerproblemen. Maar die dagen was het 
dan ook goed raak en was de wijk via de J.C.Wilslaan zelfs niet meer bereikbaar. 
Dat was niet alleen vervelend voor wijkbewoners die met de auto niet meer weg 
konden of geen bezoek konden ontvangen, het was ook geen goede reclame voor 
bijvoorbeeld Apenheul of Koningin Julianatoren. Ook zij zijn er bij gebaat dat hun 
bezoekers gemakkelijk kunnen arriveren en parkeren. Zij streven er daarom naar in 
2012 nog beter hun topdagen te spreiden zodat overlast kan worden voorkomen. 
 
Bij paleis Het Loo zijn de vakken op het parkeerterrein aangepast en zijn er meer 
parkeerplaatsen gemaakt, daardoor is daar nu ruimte voor 750 auto's. Toch blijkt dat 
niet voldoende, want bij evenementen werd uitgeweken naar het parkeerterrein bij 
het Park Berg en Bos en reden shuttle bussen ondanks afspraken met de gemeente 
weer door de wijk. Ook werd er weer in de wijk geparkeerd. 
 

Er zijn een aantal dagen geweest dat 
de bezoekers aantal zo groot was dat 
dit aanleiding gaf tot verkeersoverlast 
en parkeerproblemen. Maar die dagen 
was het dan ook goed raak en was de 
wijk via de J.C.Wilslaan zelfs niet meer 
bereikbaar.

Dat was niet alleen vervelend voor 
wijkbewoners die met de auto niet 
meer weg konden of geen bezoek 
konden ontvangen, het was ook geen 
goede reclame voor bijvoorbeeld 
Apenheul of Koningin Julianatoren. 
Ook zij zijn er bij gebaat dat hun 
bezoekers gemakkelijk kunnen 
arriveren en parkeren. Zij streven er 
daarom naar in 2012 nog beter hun 
topdagen te spreiden zodat overlast 
kan worden voorkomen.

Bij paleis Het Loo zijn de vakken op 
het parkeerterrein aangepast en zijn 
er meer parkeerplaatsen gemaakt, 
daardoor is daar nu ruimte voor 750 
auto’s. Toch blijkt dat niet voldoende, 
want bij evenementen werd 
uitgeweken naar het parkeerterrein 
bij het Park Berg en Bos en reden 
shuttle bussen ondanks afspraken

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het kerngebied rond het park wordt onder andere door Accres beheerd en op basis 
van haar ervaringen daarmede doet Accres een dringend beroep op alle 
wijkbewoners om wanneer zij om wat voor redenen ook problemen of overlast 
ondervinden dat direct te melden.  
 
Voor de afdelingen van Accres in Apeldoorn West geldt dat ze ieder om andere 
redenen een onvoorspelbaar jaar achter de rug hebben.   
Boschbad (voorheen Kristalbad) 
Het team van het Boschbad stond op 1 mei 2011 helemaal op scherp voor een 
fantastische zomer, maar de zon was weg en bleef weg. Ook de oudere 
medewerkers binnen Accres kunnen zich geen zomer herinneren met zo weinig 
zomerse dagen en zo weinig bezoekers voor het Boschbad.. Alle activiteiten in het 
Boschbad zijn zonder problemen verlopen. Het team van het Boschbad vertrouwt er 
op dat na een zo slechte zomer, er in 2012 een uitzonderlijk goede zomer gaat 
komen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe 
seizoen. Op 1 april 2012 start de voorverkoop van abonnementen. Een leuke 
onverwachte oppepper diende zich deze winter aan daar voor het eerst sinds jaren 
er weer een ijsbaan geopend kon worden op de kanovijver. Een geweldig leuk 
evenement dat vele honderden mensen erg veel plezier heeft gegeven. 
 

   
 
Natuurhuis (Accres) 
Het eerste jaar van het Natuurhuis gevestigd in de St@art in het Park Berg en Bos 
was een groot succes, meer dan 11000 schoolkinderen konden daar binnen en 
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met de gemeente weer door de 
wijk. Ook werd er weer in de wijk 
geparkeerd. Het kerngebied rond 
het park wordt onder andere door 
Accres beheerd en op basis van haar 
ervaringen daarmede doet Accres een 
dringend beroep op alle wijkbewoners 
om wanneer zij om wat voor 
redenen ook problemen of overlast 
ondervinden dat direct te melden. 

Voor de afdelingen van Accres in 
Apeldoorn West geldt dat ze ieder om 
andere redenen een onvoorspelbaar 
jaar achter de rug hebben.  
Boschbad (voorheen Kristalbad)
Het team van het Boschbad stond op 
1 mei 2011 helemaal op scherp voor 
een fantastische zomer, maar de zon 
was weg en bleef weg. Ook de oudere 
medewerkers binnen Accres kunnen 
zich geen zomer herinneren met zo 
weinig zomerse dagen en zo weinig 
bezoekers voor het Boschbad.. Alle 
activiteiten in het Boschbad zijn zonder 
problemen verlopen. Het team van 
het Boschbad vertrouwt er op dat na 
een zo slechte zomer, er in 2012 een 
uitzonderlijk goede zomer gaat komen. 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan 
de voorbereidingen van het nieuwe 
seizoen. Op 1 april 2012 start de 
voorverkoop van abonnementen. Een 
leuke onverwachte oppepper diende 
zich deze winter aan daar voor het 
eerst sinds jaren er weer een ijsbaan 
geopend kon worden op de kanovijver. 
Een geweldig leuk evenement dat vele 
honderden mensen erg veel plezier 
heeft gegeven.

• Natuurhuis (Accres)
Het eerste jaar van het Natuurhuis 
gevestigd in de St@art in het Park 
Berg en Bos was een groot succes, 
meer dan 11000 schoolkinderen 
konden daar binnen en buiten kennis 
nemen van de waarden van de natuur 
voor nu en in hun toekomst. 
De bezuinigingsafwegingen binnen 
Apeldoorn werken echter desastreus 
uit voor het Natuurhuis. Net nieuw 
gevestigd in de St@art wordt de 
afdeling in 2011 geconfronteerd met 
de afbouw van subsidie tot nul in 

2015. Dat betekent, rekening houdend 
met toekomstige huurverplichtingen, 
dat na 2012 de spoeling erg dun 
wordt. In 2011/2012 is na de 
besluitvorming door de gemeenteraad 
hard gewerkt aan een plan om 
alle opgebouwde kennis, kunde en 
lesmaterialen niet verloren te laten 
gaan. In 2012 zal moeten blijken of dit 
plan tot een nieuwe vorm van Natuur 
en Milieu Educatie in Apeldoorn zal 
kunnen gaan leiden. Duidelijk is wel 
dat het Natuurhuis na 2012 niet 
langer gehuisvest zal kunnen worden 
in de St@art en bovendien in de 
huidige vorm zeer waarschijnlijk niet 
zal kunnen blijven bestaan.

• Park Berg & Bos (Accres)
De gemeente Apeldoorn geeft op een 
schitterende manier uitvoering aan 
het renovatieproject van Park Berg & 
Bos. Dat merken we als Accres onder 
meer aan de vele wandelaars en 
bezoekers die het park weer weten 
te vinden. Het park is prachtig aan 
het worden, en vooral de betere 
paden rond de vijver zijn enthousiast 
ontvangen. Daarnaast merken we 
dat de evenwichtige spreiding van 
marketingacties door Apenheul

zijn vruchten afwerpt. Daarnaast 
ontving het Klimbos Veluwe conform 
verwachting een mooi en stabiel 
bezoekersaantal. Accres heeft zich 
met de wijkraden en Apenheul de 
afgelopen jaren hard gemaakt om de 
passende oplossingen te realiseren om 
parkeeroverlast te voorkomen. en ook 
dat lijkt te werken. Sinds de gemeente 
in juni 2011 daadwerkelijk de 
verkeerskundige voorzieningen heeft 
opgeleverd om het parkeren achter 
het Boschbad mogelijk te maken, 
verloopt het parkeren zonder grote 
overlast. Al met al heeft het team van 
Park Berg & Bos zonder terugkerende 
problemen een aansprekend aantal 
bezoekers te gast gehad en daar zijn 
wij erg blij mee. Ook hier deed zich 
deze winter de unieke mogelijkheid 
voor om weer eens te schaatsen op 
de grote vijver. Het laten spuiten van 
de fontein droeg zorg voor voldoende 
water voor de vele vogels rond de 
vijver.
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Bronnen van Berg en Bos (22)  
Bouwsels van groene steen
Door Bart Meyer

De naam ‘Berg en Bosch’ wordt voor 
het eerst genoemd in een notariële 
akte in 1882. Toen verwierf een 
groep beleggers (maatschap) het 
gelijknamig landgoed. De woorden 
‘berg’ en ‘bosch’ kwamen voort uit 
de fysische gesteldheid van de oude 
Ordermark, het gebied met bossen en 
reliëf waarin het natuurpark en de 
huidige wijk zijn gelegen. Bekende 
verhogingen in dat terrein waren 
de Galgenberg, later Valkenberg en 
de Grindberg. Toen het landgoed in 
1917 in handen was gekomen van de 
gemeente Apeldoorn, werden plannen 
gemaakt voor de aanleg van een soort 
tuinstad met wegen.
Heeft Berg en Bos eigenlijk een 
verleden en zo ja, wat is dat dan? 
En hoe zit het met een eigen 
geschiedenis? We kunnen de vraag 
stellen: Hoe oud is deze plek of wat 
heeft zich hier zoal afgespeeld? De 
oudste bewoners van Nederland 
hebben zich hier weliswaar niet 
vertoond, maar als schrale troost 
zou men de  eerste bewoners die 
zich langs de meanderende wegen 
van onze wijk in wording vestigden 
Meanderthalers kunnen noemen. En 
wat te denken van Brave Hendrik die 
net na de oorlog werd aangetroffen 
op een stuk braakliggend land in 
Berg en Bos of de Kale Jonker die met 

Wilde Marjolein een plekje had in de 
Gelderse plantentuin. De eerste is 
een oeroude voedselplant waarvan 
resten zijn gevonden in neolithische 
nederzettingen. In de middeleeuwen 
en zestiende eeuw werd ze wel 
gekweekt als groente.  De prehistorie 
heeft in onze wijk geen tastbare 
sporen nagelaten en er zijn weinig 
bronnen bekend uit middeleeuwen 
of nieuwe tijd. Onlangs nog ontving 
de wijk hoog bezoek: Vincent van 
Gogh keek enige tijd neer op het 
onderliggend landschap, constateerde 
hoofdschuddend een soort plagiaat 
uit de Parkenwijk en ook door 
hem werd hier geen geschiedenis 
geschilderd.
 

Hoog bezoek: De kritische blik van 
Vincent van Gogh op de wijk

Met zingen lukt het evenmin de 
historische dimensie te bereiken. 
Dit in tegenstelling tot onze buren 
op Het Loo die nota bene een eigen 
volkslied hebben en zich met vreugd 
verenigen rond hun verworvenheden, 
getuige het eerste en laatste couplet; 
woorden die in meer dan een opzicht 
een scherpe grens trekken tussen 
beide wijken: 

Zwakke punten, bedreigingen of 
biedt het juist kansen voor Berg en 
Bos? Met andere woorden, hoe is 
dit bijzondere gebied in 130 jaar op 
de kaart gezet en welke invloeden 
hebben daarbij een rol gespeeld? 
Overigens  een motief om dit jubileum 
te gedenken, kan zijn dat door middel 
van een feestelijke gebeurtenis de 
stemming binnen de wijk gunstig 
wordt beïnvloed. Versterking van het 
‘wij-gevoel’ kan ook de kwaliteit van 
het historisch besef versterken.  
Omstreeks 1900 voltrokken zich 
tegelijkertijd twee historische 
gebeurtenissen in Nederland: de 
ene was de instrumentatie van 
de controle op de stedelijke groei 
die voortkwam uit discussies 

Wanneer ie op ut Loo  Ja op ut Loo is ut prachtig                                                                                                                                         
De boel is goat bekieken  Ut is d’r kedin                                                                                                                                         
Dan kun ie heel wat zien     Ut is d’r warachtig
Bie armen en bie rieken  Best noar onze zin
D’r steet een groot paleis              Ut is d’r gezelig
En vlak d’r noast de haven  En ok gezond
Een weeshuus kolesaal   Ut is nergens beter                                                                            
E’stich deur milde gaven.              Op ut wereld rond.

over de woningwet van 1901. Die 
moest leiden tot fundamentele 
veranderingen in de wetten met 
betrekking tot de bouw van huizen 
en het gebruik van land. De andere 
was een debat over verbeteringen 
in de kwaliteit van het leven, een 
zaak die de gemoederen bezig 
hield van hen die een verandering 
wilden zien in de normen die 

gesteld werden aan een leefbare 
omgeving. Men volgde hier met grote 
belangstelling  de ontwikkelingen 
die sedert het eind der 19e eeuw op 
dit vlak in Duitsland gaande waren.                                                                                                                                           
In 1917 riep de gemeente Apeldoorn 
de hulp in van Klaas Cornelis van 
Nes (1876-1952) om een ontwerp 
te maken voor de tuinstad 
Berg en Bosch. De uit Boskoop 
afkomstige boomkweker had zich 
met veel ijver bekwaamd  in de 
landschapsarchitectuur en de 
stedenbouwkunde die zelfs terugging 
op het principe van de Griekse 
tuinstad. Van Nes ontwikkelde een 
visie die gebaseerd was op ideeën 
van de Engelsman Ebenezer Howard 
(1850-1928), beschreven in het 
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Burg. R. Nepveulaan 29 
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00  
info@bergenbosgarage.nl  
www.bergenbosgarage.nlWaar service nog heel gewoon is!

Een vertrouwde aankoop 

geeft tevredenheid!

• Verkoop nieuwe auto’s
• Inruil en verkoop occasions
• Lease
• Reparatie en onderhoud
• Tankstation

boek ‘Garden Cities of Tomorrow’. 
Kenmerkend hierbij was de uitbreiding 
van een hoofdplaats, het oude 
centrum in een of meer tuindorpen 
met eigen voorzieningen (zie diagram 
van Howard).

In 1923 ontstond een ambitieus 
structuurplan voor Apeldoorn dat 
gebaseerd was op het ontwerp  van 
Van Nes, het exploitatieplan ‘villapark 
Berg en Bosch’. Ruim opgezette 
woonparken met grote kavels, 
afgewisseld met stukken groen in 
een landschappelijke setting. Het 
zou mogelijk zijn om in harmonie 
met de natuur te wonen. Bij de 
eerste huizen die aan de oostzijde 
van het gebied werden gebouwd, 
is dit patroon duidelijk terug te 
vinden. De architectuur stond 
aanvankelijk sterk onder invloed 
van de Engelse stijlen. Ook andere 
bouwstijlen, zoals de Jugendstil, 
werden in Berg en Bos toegepast. 
Geldgebrek van de gemeente en 
de wereldcrises van de jaren dertig 

zorgden er evenwel voor dat dit 
project grotendeels onuitgevoerd 
bleef. In 1935 werd Apeldoorn zelfs 
een armlastige gemeente waardoor 
zij alle financiële reserves moest 
aanspreken voor met name sociaal-
politieke maatregelen. Het gevolg is 
ook geweest dat Apeldoorn in deze 
fase voorgoed werd teruggeworpen 
op zijn dorpse karakter. Herman 
Muthesius (1861-1927) was een 
Duitse architect die een belangrijke 
rol heeft gespeeld in de verbreiding 
van de Engelse architectuur naar 
het vasteland. In zijn publicaties 
zowel als in zijn architectuur komt 
het Engelse landhuis veelvuldig naar 
voren als voorbeeld voor vernieuwing 
van leef-, woon- en bouwvormen. 
Hij bestudeerde de Engelse 
bouwkunst en design en publiceerde 
verschillende boeken, waarvan 
‘Das Englische Haus’ de meeste 
bekendheid kreeg. Hierin propageerde 
Muthesius zijn ideale model van 
een inheemse en ambachtelijke 
cultuur, denkbeelden die goed 
aansloten bij de anti-stedelijke 
verlangens van de bourgeoisie.                                              
Chris Wegerif (1859-1920) en zijn neef 
Henk Wegerif (1888-1963) werden 
ieder op eigen wijze geïnspireerd 
door deze Duitse architect. Zij 
onderhielden niet alleen contacten 
met vele kunstenaars en architecten 
uit die tijd, maar ook met personen 
die ideeën ontwikkelden over 
het buitenleven in brede zin. De 
bioloog Jac. P. Thijsse had zich een 
voorvechter getoond van landelijke 

(vervolg van pagina 11)
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alle tijd en aandacht

recreatieparken in de jaren dat 
hij met zijn vriend Heimans lange 
wandelingen maakte in Berg en Bosch 
en Hoog Soeren voor het boek ‘In het 
bosch’, dat rond de eeuwwisseling 
verscheen. Hij had kennis genomen 
van het populaire werk van Henry 
David Thoreau, ‘Walden or Life in the 
Woods’, dat hij vervolgens schonk 
aan Frederik van Eeden. Het bracht 
deze schrijver op het idee om een 
kolonie te stichten in de buurt van 
Bussum. Later zou hij zijn geluk ook 
beproeven rond huize Boissière aan 
de Apeldoornse Dennenlaan ( zie 
artikel ‘De oogappel’, wijkblad maart 
2009, nr. 1). 
Voor de tijdgenoten was kenmerkend 
dat over alles in de leefomgeving was 
nagedacht: de buitenplaats, het pand, 
de tuin en niet het minst belangrijke 
element, de onderlinge eenheid. 
Harmonie betekende letterlijk een 
afgemeten verhouding tussen cultuur 
en natuur en dat menselijk ingrijpen 
aan beperkingen onderhevig was, 
zelfs bij een groot bouwproject. Een 
voorbeeld daarvan is de Christelijke 
H.B.S. die in de loop der tijd dan 
wel een naamsverandering heeft 
ondergaan, maar waar de architecten 
en bouwers de geest van Frank Loyd 
Wright tot op heden hebben weten te 
handhaven. 

Een landhuis is een royaal opgezet 
woonhuis. Meestal wordt daarmee 
een vrijstaand woonhuis bedoeld, 
maar twee onder een kap komt ook 
voor. Het heeft een sterke rurale 

connotatie, meer dan de villa en in 
tegenstelling hiermee is een landhuis 
altijd gelegen in het land, anders 
gezegd in een landelijke omgeving. 
Voor Berg en Bos geldt nog steeds het 
synoniem villa, in overeenstemming 
met het historisch parklandschap. 
Deze accommodatie heeft in ieder 
geval gevolgen voor haar bewoners.                                                                                                                                        

In het algemeen kan men stellen 
dat door middel van vertoon van 
luxe en smaak aan de eigenaar 
status verleend wordt. Soms diende 
een woning als zomerverblijf voor 
gegoede stedelingen; een eenvoudig 
huis, zeker geen villa, bood in 1905 
onderdak aan de Amsterdamse familie 
Valeton, maar het beantwoordde 
geheel aan het beeld van het rurale 
leefmilieu. In andere gevallen was 
een huis voornamelijk bedoeld om de 
lokale hiërarchie kenbaar te maken en 
werden ook de uiterlijke tekenen ten 
toon gespreid.  

    
     
                                                                                                                                                      
In stilistisch opzicht is de categorie 
landhuis of villa in Berg en Bos 
evenmin helder afgebakend. Een 
opvallende verschijningsvorm 
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Afgelopen maanden zijn 
er bij de politie diverse 
meldingen binnen 
gekomen van verdachte 
personen die bij mensen 
aan huis kwamen. Veelal 
ging het om personen 

die met een smoes bij oudere mensen 
aanbelden om in de woning te komen. 
‘Mag ik even bij u naar de wc’ of ‘mag 
ik even bij u bellen want ik heb geen 
telefoon bij me’. Het zijn veel gebruikte 
smoezen om binnen te komen. Het 
gevaar is dat deze personen niet alleen 
naar de wc gaan maar ondertussen, 
wanneer u even niet oplet, ook een 
andere ruimte binnen lopen op zoek 
naar kostbare goederen. 

Ook hebben we meldingen gekregen 
over een man die mensen thuis opbelt. 
Hij geeft aan dat hij een medewerker 
van de gemeente Apeldoorn is en 
contact opneemt vanwege een gaslek 
bij de woning. De man geeft dan 
aan dat de mensen, vanwege hun 
veiligheid, hun huis uit moeten. 
Vervolgens wordt gevraagd of er 
kostbare spullen in huis zijn en dat dit 
geïnventariseerd moet worden voor 
de verzekering. Er wordt daarbij hulp 
aangeboden bij het inventariseren van 
deze kostbare spullen. Gaat u in op dit 
verhaal, dan komt men u helpen om 

uw kostbare spullen veilig te stellen 
en helaas ook weg te nemen. Het is 
overbodig om te vermelden dat u niet 
in moet gaan op dit soort babbeltrucs. 
Ik vraag u wel om dergelijke zaken door 
te geven aan de politie. Mogelijk kunt u 
het telefoonnummer traceren waarmee 
men u belt of wij kunnen dit nummer 
achterhalen. Een paar weken geleden 
is een bejaarde dame, woonachtig 
op de Soerenseweg, bezocht door 
een vrouw die zich uitgaf als iemand 
van thuiszorg. De vrouw mocht 
binnenkomen en zette netjes koffie 
voor de oudere dame. Vervolgens vroeg 
de vrouw of ze even naar toilet mocht 
en heeft toen blijkbaar de slaapkamer 
doorzocht en spullen ontvreemd. Deze 
vrouw van de thuiszorg was ‘zo slim’ 
om een week later op de Soerenseweg 
terug te komen. Zij werd herkend 
waarna de politie is gebeld. Wij hebben 
de vrouw toen aan kunnen houden 
voor de oplichting cq diefstal bij de 
bejaarde dame. 
Door het alert reageren van 
medebewoners, heeft de politie hier 
dus de dader kunnen oppakken. 

Mijn advies is om GEEN personen 
binnen te laten die u niet kent en zich 
niet kunnen legitimeren.
Wanneer bij u verdachte personen aan 
de deur komen, doe niet open en bel 
de politie. Dit mag via het nummer 
112. Door een signalement van de 
persoon te geven helpt u de politie de 
verdachte persoon op te sporen. Ook 
al is er wellicht nog geen sprake van 
een strafbaar feit, de politie wil graag 

weten wie deze personen zijn.
Verder wil ik u nogmaals aandacht 
vragen voor Burgernet. Via Burgernet 
kunt u een bijdrage leveren bij 
het opsporen van daders, zoals 
bovengenoemde oplichters.
 
Wat is dan Burgernet?
Burgernet is een telefonisch en 
digitaal netwerk van bewoners en 
ondernemers. De achterliggende 
gedachte is: hoe meer ogen en oren 
we gebruiken bij de opsporing van 
een vermist persoon of verdachte, 
hoe groter de kans dat we deze 
samen opsporen. De centralist van de 
meldkamer van de politie start, na een 
melding van bijvoorbeeld een inbraak 
of een vermist kind, een Burgernetactie 
op. Burgernetdeelnemers krijgen een 
ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per sms 
met het verzoek uit te kijken naar 
een duidelijk omschreven persoon 
of voertuig. Gewoon vanuit de 
eigen woning, op straat of vanaf de 
werkplek. 

Op het moment dat u de gezochte 
persoon of het voertuig ziet, belt u met 
de politiemeldkamer. De politie kan 
dan door de meldkamer sneller naar 
de juiste plek gestuurd worden. Vaak 
wordt er dan sneller een aanhouding 
verricht. Burgernet wordt ook gebruikt 
om u via e-mail of sms preventietips 
te geven over bijvoorbeeld inbrekers 
in uw buurt of oplichters aan de deur. 
Aanmelden voor Burgernet kan via de 
website www.burgernet.nl.

Babbeltrucs en 
Burgernet
Door Ronald de Man- wijkagent

wordt aangetroffen in de woning 
waarin de architect de robuuste 
weerbaarheid van een kasteel  
heeft bewaard en zo de band 
met een verleden werkelijkheid 
suggereert (voorbeeld De Veste).                                                                                                                                          
                     
In de loop van de 20e eeuw verscheen 
er in de wijk een moderne versie 
van het landhuis, gekenmerkt door 
vakmanschap en handwerk, bij 
voorkeur in landelijke stijl ontworpen 
met een rieten dak, lage verdiepingen 
en kleine vensters; het type 
Cottagestijl, waar Rita Staller in kon 
wegdromen (zie artikel ‘Rita Staller: 
leven tussen dromen en daden’ 
wijkblad maart 2010, nr. 1).
De tuinstadgedachte vindt zijn 
directe bronnen zowel in de 
Angelsaksische als in de Duitse 
landschapsarchitectuur en is daarmee 
inherent aan beider geschiedenis 
. Kunstenaars en wetenschappers 
met diverse achtergronden hebben 
gepoogd om bij hun vormgeving twee 
schijnbaar onverdraagzame, maar  
essentiële kenmerken met elkaar 
te laten harmoniëren. De Duitse 
gedachte heeft als belangrijkste 
doel de mensen (het volk) de ruimte 
te bieden voor allerlei activiteiten. 
De Engelse invloed laat vooral zien 
hoe de mens een zekere balans en 
ordening moet scheppen in zijn 
(natuurlijke) omgeving. Aan deze 
uitkomst kan Berg en Bos zowel zijn 
verleden als toekomst verbinden.

(vervolg van pagina 13)
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Afgelopen weken 
zijn er bij de politie 
diverse meldingen 
binnen gekomen van 
verdachte personen 
die bij mensen aan 
huis kwamen. Veelal 
ging het om mannen 

die met een smoes bij oudere mensen 
aanbelden om in de woning te ko-
men. ‘Mag ik even bij u naar de wc’ of 
‘Mag ik even bij u bellen want ik heb 
geen telefoon bij me’. Het zijn veel 
gebruikte smoezen om binnen te ko-
men. Het gevaar is dat deze personen 
niet alleen naar de wc gaan maar on-
dertussen, wanneer u even niet oplet, 
ook een andere ruimte binnen lopen 
op zoek naar kostbare goederen. 
Tevens hebben we een triest verhaal 
van een mevrouw die bezoek kreeg 
van een man die zich uitgaf als een 
medewerker van de ‘thuiszorg’. Deze 
manspersoon zag er netjes uit en zijn 
verhaal klonk vertrouwd.
Eenmaal in de woning, lukte het deze 
man om de bewoonster haar bank-
pas en pincode afhandig te maken. 
Dit laatste gebeurde door een mooi 
verhaal op te hangen. De bankpas en 
pincode waren zogenaamd nodig om 
bepaalde zaken bij de thuiszorg te 
regelen.

Binnen een paar dagen was er een 
aanzienlijk bedrag van de bankre-
kening van deze mevrouw gepind. 
Mevrouw was dus het slachtoffer van 
een oplichter. 

Mijn advies is om GEEN personen bin-
nen te laten die u niet kent en zich 
niet kunnen legitimeren.
Wanneer bij u verdachte personen aan 
de deur komen, doe niet open en bel 
de politie. Dit mag via het nummer 
112. Door een signalement van de 
persoon te geven helpt u de politie de 
verdachte persoon op te sporen. Ook 
al is er wellicht nog geen sprake van 
een strafbaar feit, de politie wil graag 
weten wie deze personen zijn.

Zie tevens Pag. 2 over mogelijke 
deelname aan SMS-alert.

Smoezen en SMS Alert
Door Ronald de Man (wijkagent)

Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl

Graag neem ik het stokje over van 
Paula de Graaf van de Genistalaan. 
De 2e Beukenlaan is nu aan de beurt. 
Hiermee komt een einde aan de 
ontzettend lange periode waarin 
een fantastisch geheim in stilte werd 
gekoesterd. Het moet nu eindelijk 
eens gezegd zijn: de 2e Beukenlaan is 
volgens haar bewoners de beste straat 
om in te wonen. Nee, niet van Berg 
en Bos, Apeldoorn of Nederland maar 
in een veel wijdere omtrek, de EU-
grenzen voorbij. En jawel,  lommerrijke 
lanen zijn er genoeg, zeker in het 
stoeploze Berg en Bos. Maar onze laan, 
beginnend bij de Kroondomeinen, 
baant zich enigszins slingerend en 
licht glooiend, door het centrum van 
de wijk om te eindigen bij het unieke 
en prachtige paddestoelenhuisje, 
van waaruit ons regelmatig warme 
pianoklanken  tegemoetkomen. Niet 
alleen deze centrale passage door dit 
bomenrijke kwartier maar ook de drie 
parkjes, waarmee de laan verluchtigd 
wordt, maken het woongenot 
bijzonder. Als u zich al gehaast zou 
voelen in deze straat, dan vormen deze 
parkjes natuurlijke rustpunten. Gaat u 
zich er maar zelf eens van verwittigen: 
bij de kruising met de Wildernislaan, de 

driehoek bij de Valkenberglaan en de 
Bosweg en tenslotte het struweel aan 
het eind bij de Zwarte Kijkerweg. 
 
En dit alles zonder het verkeer van een 
doorgaande weg, dat dan weer niet. 
Tel daarbij op: tennisbanen en school 
op loopafstand, sportvelden alsook 
een golfbaan op fietsafstand, lekker de 
berg af naar het centrum. Het mooiste 
buitenbad van Nederland, Park Berg 
en Bos inclusief de Apenheul. Zelfs de 
beroemde Midwintermarathon doet de 
2e Beukenlaan op twee trajecten aan. 
Genieten optima forma. Gelukkig 
hebben we ook nog een ergernisje. 
Bezoekers van het Veluws College 
parkeren regelmatig in onze laan. 
Dus ook aan de o zo menselijke 
behoefte om te klagen komt zij de 
bewoners tegemoet.  En mocht u nog 
niet geheel overtuigd zijn, dan zal de 
tot de verbeelding sprekende naam 
‘tweede-beuken-laan’ toch het laatste 
zetje geven. Vergelijk dit bijvoorbeeld 
eens met ‘bosweg’. Hoe het ook zij, in 
deze tijd van ratings, twitter polls en 
Facebook 
verkiezingen 
kan ik alleen 
maar zeggen:
2e Beuk, 
stoeploos 
de mooiste.

En de pen? Die geef ik graag door aan 
Hans en Monique Lavies die hun licht 
zullen laten schijnen over het wonen 
aan de Burg. Roosmaele Nepveulaan.

Geef de pen door...  

2e Beuk, stoeploos de mooiste
Door Tom Roos



MET EEN GOEDE COACH STA 
JE ER NOOIT ALLEEN VOOR

Uw eigen coach voor alle bankzaken, de Preferred Banker. 
Wilt u weten wat ABN AMRO Preferred Banking voor u kan 
betekenen? Dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen. 

Dirk-Jan van Winkelen
Directeur Preferred Banking, District Apeldoorn
Hofstraat 161, Apeldoorn
Tel.: 055-5777642 of 06-51301607 
Email: Dirk.Jan.van.Winkelen@nl.abnamro.com

Berg en Bos Wonen 
in het Bos

wijkblad

Colofon
Voorzitter: 
Cees Kielstra, Bosweg 127b, 7313 CC, 
tel. 355 55 86
Secretaris: 
Peter Essink, Wildernislaan 43, 
7313 BD, tel. 355 96 14
Penningmeester: 
Chris Laukens, Wildernislaan 9, 
7313 BA, tel. 355 72 09
Leden: 
Henk Otto, Vonderlaan 1a, 7313 AE, 
tel. 356 18 91
Laetitia de Roy van Zuydewijn, 
Elzenlaan 20, 7313 HE, tel. 356 09 02
Cees Hovius, Valkenberglaan 46,
7313 BM, tel. 355 23 01
Arjan Speelman, Seringenlaan 18,
7313 CH, tel. 355 81 30
Website: 
www.wijkverenigingbergenbos.nl
E-mail: 
wijkbergenbos@hotmail.com
Postadres: 
Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent: 
Ronald de Man, tel. 0900-8844
Buitenlijn gemeente Apeldoorn:
tel. 14055

Opmaak en druk:  
NetzoDruk Zwolle
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De traditie zet zich voort. 
Het was dit jaar opnieuw 
voortreffelijk georganiseerd. 
De nu eenmaal onvermijdelijke 
overlast door afsluiting van 
wegen was goed vooraf 
gecommuniceerd en de 
organisatie op de dag zelf 
liep heel gesmeerd! Het weer 

werkte mee om er een waar 
feest van te maken waar veel 
wijkbewoners erg veel plezier 
aan hebben beleefd. En aan 
het einde van de dag was 
alles binnen “no time” weer 
opgeruimd en hadden wij de 
rust in onze wijk weer terug.

Midwintermarathon 
Door Peter Essink


